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 ส่วนที ่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 19 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัมีมติท่ีประชุมอนุมติัการทบทวน พนัธกิจ และกลยุทธ์ของ
บริษทั โดยพิจารณาใหใ้ชวิ้สยัทศันเ์ดียวกนักบัปีก่อนดงัน้ี 

 

1.1 วสัิยทัศน์ พนัธกจิ กลยทุธ์ และคุณค่าร่วม  
 

วสัิยทศัน์    
 

 “เราจะเป็นพนัธมิตรธุรกิจดา้นเคร่ืองประดบัชั้นน าของโลกท่ีร่วมสร้างความเจริญเติบโตและความส าเร็จใหก้บั
คู่คา้อนัทรงคุณค่าของเรา”  
 

พนัธกจิ 
1. ด าเนินธุรกิจเคร่ืองประดับระดบังานฝีมือ โดยใช้ความเป็นมืออาชีพ สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ

สม ่าเสมอในปริมาณมาก  

2. เป็นองคก์รท่ีใส่ใจต่อทุกความตอ้งการ และโอกาสทางธุรกิจของคู่คา้ เพ่ือสร้างความส าเร็จท่ีย ัง่ยืนร่วมกนั 

3.  สร้างโอกาส  เสริมศกัยภาพ และยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนใหก้บับุคลากร 

4. ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทน และสนบัสนุนอตุสาหกรรมเคร่ืองประดบัไทยพฒันากา้วสู่ระดบัโลก 

5. เป็นองค์กรท่ียึดมั่นผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง  ยึดถือความเป็นธรรม และ

รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคมโดยรวม  
 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์การเตบิโต  

1. มุ่งขยายธุรกิจกลุ่มสินคา้รับจา้งออกแบบและผลิต (ODM) โดยใชป้ระสบการณ์ และความเช่ียวชาญในตลาด

สร้างเสริมโอกาสการเติบโตของคู่คา้ 

2.  ขยายธุรกิจสินคา้แบรนด์ของตนเอง (OBM) โดยน าเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีความแตกต่าง และเหมาะสมกบั

ตลาดเป้าหมายของคู่คา้ 
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 กลยุทธ์ Mass Craftsmanship 

1. สร้างวฒันธรรมการทุ่มเทท างานดว้ยหวัใจ  เอาใจใส่ทุกรายละเอียด ดว้ยแนวทางท่ีเป็นแก่นแทข้ององคก์ร          
ท่ียึดถือร่วมกนั (Core Values) 

2.  พฒันาทกัษะ ขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ในการเป็นทีมงานมืออาชีพท่ีเช่ียวชาญแต่ละ             
สายงาน 

3.  สร้างสุขให้กับพนักงานด้วยการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีครอบคลุมทุกดา้น อนัเป็นปัจจัยสู่ความส าเร็จท่ี
สะทอ้นผา่นผลงานเคร่ืองประดบัคุณภาพงานฝีมือ 

4.  สร้างบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคต ดว้ยการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีในการพฒันาช่างฝีมือ
จ านวนมากอยา่งต่อเน่ือง และเป็นระบบ 

 

 กลยุทธ์การค้าปลกี 

1. มุ่งพัฒนาแบรนด์ร้านค้าปลีกของตนเองท่ีน่าเช่ือถือในตลาดอาเซียน โดยมีสินค้าท่ีมีคุณภาพและ            
ความแตกต่างอยา่งโดดเด่น 

2. ขยายเครือข่ายทางการตลาดเพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภค ผา่นร้านคา้ปลีกของตนเอง และแฟรนไชส์  
 

 กลยุทธ์สร้างความยัง่ยนื 

1. จดัสรรทรัพยากรและการบริหาร เพ่ือน าไปสู่ความสมดุลย์ ของสัดส่วนยอดขายสินค้ารับจา้งออกแบบ      
และผลิต(ODM) 50% และสินคา้แบรนดข์องตนเอง(OBM) 50%  

2. พฒันาระบบบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ รักษาวินยัทางการเงินอย่างเคร่งครัด สร้างระบบบริหาร     
ความเส่ียงในกลุ่มบริษทั 

3. ใชห้ลกัการบริหารงานความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีครอบคลุมทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
ดว้ยแนวทางของการมีส่วนร่วม  

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

5. เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง 
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คุณค่าร่วมขององค์กร   
 

Teamwork 
ผนึกก าลงัเพือ่ความเป็นหนึ่ง 

เรามีหวัใจท่ีทุ่มเท ร่วมกนัท างาน 
เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกนั 

Continuous Improvement 
พฒันาอย่างไม่หยุดยั้ง 

เราเป็นมืออาชีพท่ีเ ช่ียวชาญ ใฝ่หาความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ือพฒันาตนเอง 
และสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

Stakeholder Focus 
ใส่ใจทุกสายสัมพนัธ์ 

เราตระหนกัถึงผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย 
ต่อองคก์รเราเป็นส าคญั เราจึงมีความเอาใจใส่ 
และรับผิดชอบต่อลูกคา้ คู่คา้ เพ่ือนร่วมงาน 
ผูถื้อหุน้ ส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยรวม 

 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคัญ 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
  

บริษทัย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co.KG  
เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัย่อย Pranda & Kroll 

GmbH & Co. KG เลิกกิจการตั้งแต่วนัที 13 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป ปัจจุบนับริษทัย่อยดงักล่าว อยู่ในระหว่างการ
ช าระบัญชี ทั้ งน้ี บริษทัย่อยดังกล่าวไม่ใช่ส่วนงานท่ีส าคัญของกลุ่มบริษทัฯ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินรวม ทั้งน้ี ณ วนัที่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์อง
บริษทัยอ่ยดงักล่าวจ านวน 386 ลา้นบาท 

 

บริษทัย่อย Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Youxian Gongsi 
เม่ือวนัที่ี 27 กันยายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้บริษทัย่อย Guangzhou 

Pangda Zhubao Shoushi Youxian Gongsi เลิกกิจการตั้งแต่วนัที่ี 27 กนัยายน 2556 บริษทัย่อยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงาน          
ท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวม นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดบ้นัทึก
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจ านวนแลว้ 

 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยดงักล่าวไดช้ าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ บริษทัฯไดบ้นัทึกผลขาดทุน
จากการตดัจ าหน่ายเงินลงทุนสุทธิของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และบนัทึกก าไรจากการเลิกกิจการ
ของบริษทัยอ่ยจ านวน 2 ลา้นบาท ไวใ้นงบก าไรขาดทุนรวม 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

บริษทัฯ มีนโยบายในการแบ่งการด าเนินงานท่ีสมดุลซ่ึงประกอบดว้ย ฐานการผลิต ฐานการจดัจดัจ าหน่ายและ
ฐานการคา้ปลีก ดงัรายละเอียดตามโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 
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ฐานการผลติ ฐานการจดัจ าหนา่ย 

ในประเทศ ในประเทศ ตา่งประเทศ ตา่งประเทศ 

บจก. ครสิตอลไลน ์
(Thailand) 

ผลติและจัดจ าหน่าย
เครือ่งประดบัแฟชัน่ 

Pranda Vietnam Co., Ltd.  
(Vietnam) 

ผลติ จัดจ าหน่าย  

และคา้ปลกีเครือ่งประดบั 

P.T. Sumberkreasi 
Ciptalogam 
(Indonesia) 

ผลติและจัดจ าหน่าย

เครือ่งประดบัแท ้

บจก. พรมีา่โกลด ์อนิเตอร์
เนชัน่แนล 
(Thailand) 

คา้ปลกีเครือ่งประดบั             
ในประเทศไทย 

  

PRANDA NORTH AMERICA, INC. 
(USA) 

จัดจ าหน่ายเครือ่งประดบัแท ้
และเครือ่งประดบัแฟชัน่ 

ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา 

PRANDA U.K. LTD. 
(United Kingdom) 

จัดจ าหน่าย และคา้ปลกีเครือ่งประดบั
ในประเทศองักฤษและยโุรป 

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

จัดจ าหน่ายเครือ่งประดบัแท ้
ในประเทศฝรั่งเศสและยโุรป 

Pranda Jewelry Private LTD. 
(India) 

จัดจ าหน่ายเครือ่งประดบัแทใ้น
ประเทศอนิเดยี 

 
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 

(Germany) 
จัดจ าหน่ายเครือ่งประดบัแทใ้น
ประเทศเยอรมนแีละยโุรป 

ฐานการคา้ปลกี 
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1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
  

การด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทัไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจอ่ืนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) (“PDJ”) ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2516 ในนามของ บริษทั แพรนดา้ ดีไซน ์
จ ากดั ต่อมาไดจ้ดัตั้ง บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั ข้ึนอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2527 และไดน้ าหุ้นสามญั           
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2533 ซ่ึงไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั 
เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2537 ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 634.77 ลา้นบาท เป็นทุนท่ีออกและช าระแลว้ 424.64 ลา้นบาท 
โดยมีท่ีตั้งส านกังานใหญ่เลขท่ี 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตจดัจ าหน่ายและคา้ปลีกเคร่ืองประดบัแทเ้ป็นหลกั ปัจจุบนัเป็นผูน้ าดา้นการส่งออก
เคร่ืองประดบัอญัมณีของไทยซ่ึงมีการกระจายฐานลูกคา้ไปยงัภูมิภาคท่ีส าคญัของโลก อนัไดแ้ก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป            
และเอเชีย  

 

บริษทัฯ ไดว้างโครงสร้างการบริหารท่ีสมดุลซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ฐานการผลติ 

ผลิตเคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีมีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดัขนาดการผลิต (Economies of Scale) ส่งผลให้
ตน้ทุนในการผลิตสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และไดก้ระจายความเส่ียงทางดา้นการผลิตเพ่ือให้ครอบคลุม           
แทบทุกระดบัราคาสินคา้ โดยกลุ่มบริษทัฯ มีโรงงานใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ปัจจุบนับริษทัฯ มี
ก าลงัการผลิตประมาณ 4 ลา้นช้ินต่อปี อีกทั้งมีศูนยอ์อกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ              
ของลกูคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม 

 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)                                                                               แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

  

2. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ                                   ส่วนที่ 1 หน้า 8 
 

 

ฐานการจัดจ าหน่าย 
บริษทัฯ มีบริษทัจดัจ าหน่ายท่ีเป็นของตนเอง และตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ เพ่ือมุ่งเน้นตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้และขยายตลาดในเวลาเดียวกนั โดยปัจจุบนั บริษทัฯ มีตวัแทนจดัจ าหน่ายรายใหญ่กระจายตามภูมิภาค              
ท่ีส าคญัทัว่โลก ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ  ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน ญ่ีปุ่น และอินเดีย โดยมีบริษทัย่อยท่ีเป็นพ้ืนฐานการ            
จดัจ าหน่ายทั้งส้ินใน 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส  และอินเดีย  
 

ฐานการค้าปลกี 
บริษทัฯ มีบริษทัย่อยท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการคา้ปลีก ซ่ึงรวมถึงร้านคา้ปลีกของบริษทัเอง และ            

การจดัจ าหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชียและตะวนัออกกลาง เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเคร่ืองประดบัโดยตรง 
ปัจจุบนัมี 4 บริษทัในไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และองักฤษ (E-commerce)  
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โครงสร้างรายได้ของ บมจ. แพรนด้า จิวเวลร่ี และบริษัทย่อย (จ าแนกตามส่วนงาน) โดยรายได้เหลา่นีไ้ด้ตดัรายการซือ้ / ขายระหว่างกนัแล้ว  

ด าเนินการโดย % การถือ
หุ้นของ
บริษัท 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

การผลิต 

บมจ.แพรนด้า จิวเวลร่ี  1,353 42.64 1,225 41.51 1,268 43.50 793 27.12 1,027 30.74 

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

Pranda Vietnam Co., Ltd.  100 49 1.55 57 1.93 50 1.72 40 1.37 31 0.93 

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

รวมรายได้จากการผลิต  1,402 44.19 1,282 43.44 1,321 45.32 936 32.01 1,225 37.56 

การจัดจ าหน่าย 

H.Gringoire s.a.r.l. 100 81 2.55 82 2.78 88 3.02 99 3.39 124 3.71 

Pranda UK Limited 100 23 0.72 45 1.52 44 1.51 82 2.80 67 2.01 

Pranda North America, Inc. 100 231 7.28 444 15.05 345 11.84 655 22.40 864 25.86 

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 75 51 1.61 60 2.03 60 2.06 49 1.68 88 2.63 

Pranda Jewelry Private Ltd. 51 90 2.84 52 1.76 66 2.26 92 3.15 83 2.48 

รวมรายได้จากการจัดจ าหน่าย  476 15.00 683 23.14 603 20.69 977 33.41 1,226 36.70 

การค้าปลีก 

บจก. พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล 100 746 23.51 768 26.03 739 25.35 772 26.40 694 20.77 

H . Gringoire  s.a.r.l. 100 1 0.03 2 0.07 - - - - - - 

Pranda UK Limited 100 60 1.89 52 1.76 49 1.68 19 0.65 17 0.51 

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

Pranda Vietnam Co., Ltd.  100 56 1.77 55 1.86 45 1.54 42 1.44 32 0.96 

PT Pranda Marketing Indonesia 55 53 1.67 71 2.41 74 2.54 75 2.56 69 2.07 

รวมรายได้จากการค้าปลีก  916 28.87 948 32.12 907 31.11 908 31.05 813 24.33 

รวมรายได้จากการขาย  2,794 88.06 2,831 97.12 2,821 96.48 3,,295 98.62 3,649 96.61 

บจก. แพรนด้า ลอดจิง้ 83 8 0.25 8 0.27 7 0.24 7 0.24 8 0.24 

ก าไรจากการเลกิกิจการของบริษัทย่อย  2 0.06 - - - - - - - - 

ก าไรจากการขายสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพ่ือ
ขาย 

 335 10.56 - - - - - - - - 

รายได้อ่ืน  34 1.07 30 1.02 77 2.64 96 3.28 38 1.14 

รวมรายได้อ่ืน  379 11.94 38 1.29 84 2.88 103 3.52 46 1.38 

รายได้รวมทัง้สิน้  3,173 100 2,951 100 2,915 100 2,924 100 3,341 100 
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2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์  
 

บริษทัฯ แบ่งลกัษณะของผลิตภณัฑเ์ป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  
 

1.1  สินค้าแบรนด์ของตนเอง (OWN BRAND MANUFACTURING: OBM) 
 

 ปัจจุบนั บริษทัฯ มีสินคา้แบรนดต์นเองท่ีวางต าแหน่งทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัเพ่ือจบักลุ่มเป้าหมายผูใ้ชเ้คร่ือง
ประดบัระดบักลาง-สูงในหลากหลายภูมิภาค ประกอบดว้ย  

„ Prima Gold เคร่ืองประดบัทองค าบริสุทธ์ิ 99.9% เนน้จบักลุ่มลกูคา้ในตลาดเอเชีย และตะวนัออกกลาง 
„ Prima Diamond เคร่ืองประดบัเพชรคุณภาพสูง เนน้จบักลุ่มลกูคา้ในไทย  
„ Prima Art งานศิลป์จากทองค าบริสุทธ์ิ 99.9% จบักลุ่มลกูคา้ในเอเชีย 
„ Julia เคร่ืองประดบัทองค าขาว 18K ฝังเพชร จบัตลาดอินโดนีเซีย 
„ Merii เคร่ืองประดบัเงินคุณภาพสูง ฝังพลอย Cubic Zirconia จบักลุ่มลกูคา้ในไทยเป็นหลกั 
„ Gringoire  เคร่ืองประดบัทองค า 18K ฝังอญัมณี จบักลุ่มลกูคา้ในตลาดยโุรป 
„ Esse เคร่ืองประดบัแมกกาไซด ์จบักลุ่มลกูคา้ในตลาดยโุรป 
„ Gemondo ธุรกิจ E-Commerce และ TV Shopping ส าหรับเคร่ืองประดบัอญัมณีแท ้จบักลุ่มลูกคา้ในตลาดยุโรป

เป็นหลกั 
 
โดยสินคา้แบรนด์ตวัเองส่วนใหญ่จดัจ าหน่ายภายใตธุ้รกิจคา้ปลีกซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจของบริษทัเป็นหลกั บางส่วน                

จดัจ าหน่ายภายใตก้ลุ่มธุรกิจจดัจ าหน่าย และบางส่วนจดัจ าหน่ายตรงไปยงั Distributor และ Retailer ในภูมิภาคต่าง ๆ 
 

1.2 สินค้าที่ผลติและออกแบบร่วมกบัลูกค้า (ORIGINAL DESIGN MANUFACTURING: ODM) 
 

บริษทัฯ มีทีมงานท่ีมีประสบการณ์และความช านาญในดา้นออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑเ์ พ่ือพฒันาสินคา้ร่วมกบั
ลูกคา้ (Original Design Manufacturing: ODM) ทั้งเคร่ืองประดบัทองค า เคร่ืองประดบัเงิน เคร่ืองประดบัทองเหลืองและ
แฟชั่นฝังอญัมณีหรือประกอบวสัดุรูปแบบหลากหลายตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีลูกคา้ท่ีส าคัญท่ีเป็นแบรนด์
เคร่ืองประดับระดับกลาง-สูง และร้านค้าจิวเวลร่ีในประเทศต่างๆ อนัได้แก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส สเปน 
ออสเตรเลีย รัสเซีย และญ่ีปุ่น และมีช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีหลากหลาย ซ่ึงประกอบดว้ย โทรทศัน์ (TV) หา้งสรรพสินคา้ 
ร้านคา้ปลีกเครือข่าย (Chain Store) กลุ่มธุรกิจขายผา่นแคตตาลอ็ก และการขายผา่น website  
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2. การตลาดและการแข่งขัน 
 

2.1 นโยบายการตลาดของผลติภัณฑ์ที่ส าคัญในปีที่ผ่านมา 
 

 ตามท่ีบริษทัฯ ไดแ้บ่งกลุ่มผลิตภณัฑอ์อกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มสินคา้แบรนดต์นเอง และกลุ่มสินคา้ท่ีผลิตและ
ออกแบบร่วมกบัลกูคา้ บริษทัฯ มีนโยบายการตลาดท่ีส าคญัในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 
  

2.1.1 กลุ่มสินค้าแบรนด์ตนเอง (Own Brand Manufacturing: OBM) 
 

            กลยุทธ์การจ าหน่ายกลุ่มสินคา้แบรนดต์นเอง มุ่งเนน้การสร้างความมีเสถียรภาพให้กบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั                     
ในระยะยาว โดยมีแบรนด์สินคา้ทั้งท่ีเนน้การจ าหน่ายผ่านช่องทางคา้ปลีกของตนเอง  และแบรนด์สินคา้ท่ีมุ่งเนน้ขายส่ง             
ผา่นยงัช่องทางจดัจ าหน่ายออนไลน ์และตวัแทนคา้ปลีกต่างๆ  ตลาดท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

 

 ไทย บริษทั พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงท าธุรกิจคา้ปลีกสินคา้ Prima Gold, Prima Diamond,                   
Prima Art และ Merii ในประเทศไทย ไดด้ าเนินการปรับกลยุทธ์ดา้นผลิตภณัฑเ์คร่ืองประดบัทองค า 99.9 % มุ่งเนน้สินคา้
กลุ่ม Masterpiece สินคา้ Limited Edition และสินคา้ Licensed Character และไดรั้บการตอบท่ีดีในตลาดรวมถึงพฒันา        
นวตักรรมใหม่ๆของเคร่ืองประดบัทองค า 18 K ฝังเพชร ดว้ยเทคนิคพิเศษ รวมถึงปรับกลยุทธ์ดา้นการส่ือสารการตลาด            
ในช่องทางใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกิจและไลฟ์สไตส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถรักษา
ระดบัยอดขายของกลุ่มสินคา้เคร่ืองประดบัทองค า 99.9% และเคร่ืองประดบัทองค า 18K ฝังเพชรอยา่งต่อเน่ือง  

  เวียดนาม บริษทั แพรนดา้ เวียดนาม จ ากดั สามารถขยายฐานลูกคา้จากการท าการตลาดและประชาสัมพนัธ์             
อย่างต่อเน่ืองทั้งสินคา้ Prima Gold และ Prima Art ปัจจุบนั มีจุดจ าหน่ายทั้งส้ิน 9 แห่งในเมืองโฮจิมินจ์และฮานอย                
โดยสินคา้ Prima Gold สามารถขยายฐานไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีมากข้ึน และสินคา้ Prima Art มีการพฒันาแบบใหม่ๆ และ            
ขยายจุดจ าหน่ายร้านคา้ปลีก ส่งผลใหย้อดขายเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

  อินโดนีเซีย บริษทั แพรนด้า มาร์เก็ตต้ิง อินโดนีเซีย จ ากัด ซ่ึงมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์แบรนด์ Julia 
เคร่ืองประดบัทองค า 18K ฝังเพชร ซ่ึงด าเนินการปรับกลยุทธ์พฒันาผลิตภณัฑร์ะดบัพรีเมียมจบักลุ่มลูกคา้ผูห้ญิงวยัท างาน
ท่ีมีรายไดร้ะดบักลาง-สูงและกลุ่มสินคา้ Wedding Collection เพ่ือจบักลุ่มคู่รักและคู่แต่งงานใหม่ ปัจจุบนัมีจุดจ าหน่าย
ทั้งส้ิน 27 แห่งในกรุงจาการ์ตา้และตามเกาะต่างๆ 

  อินเดีย  บริษทั แพรนดา้ อินเดีย จ ากดั มุ่งเนน้การจดัจ าหน่ายสินคา้หัตถศิลป์แผ่นภาพทองค า  99.9%  แบรนด ์
Prima Art  ผ่านช่องทางร้านคา้ปลีกเคร่ืองประดบั โดยคอลเล็กชัน่ส าคญัเป็นดีไซน์เทพเจา้ของศาสนาฮินดู  ยงัคงไดรั้บ
ความนิยมอย่างต่อเน่ืองจากโดยมีการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมโอกาสการจ าหน่ายสินคา้และรองรับ
กบัความตอ้งการในตลาดอินเดีย 

  ฝร่ังเศส  บริษทั H. Gringoire   มีกลยุทธ์การขายในปี 2561  โดยมุ่งเน้นเพ่ิมยอดขายต่อร้านคา้ปลีกเพ่ิมข้ึน                
อีกทั้งมุ่งเนน้การจ าหน่ายโดยใหค้วามส าคญักบักลุ่มผูค้า้ปลีกท่ีถือเป็น Premium Club โดยบริษทัฯมีการพฒันาแบบสินคา้
เคร่ืองประดบัทองค า18K ฝังอญัมณีแทท่ี้มีการออกแบบพิเศษ ซ่ึงจบักลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการเคร่ืองประดบัระดบั Exclusive  
เป็นการเพ่ิมมลูค่าสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  
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 อังกฤษ บริษทั Pranda &  UK Limited มุ่งเนน้การท าตลาดแบรนด์หลกั Gemondo ผ่านทางเว็บไซต ์
gemondo.co.uk โดยมีการปรับปรุงเวบ็ไซต์ให้สามารถใชง้านผ่านจอโทรศพัท์มือถือ และแทปเบล็ต ไดอ้ย่างสะดวกข้ึน 
รวมถึงการท ากลยทุธ์เพ่ิมจ านวนผูเ้ขา้เยี่ยมชม เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการจ าหน่ายสินคา้  

 

2.1.2 กลุ่มสินค้าที่ผลติและออกแบบร่วมกบัลูกค้า (ODM) 
            ในปี 2561 แมว้า่เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ยโุรป เติบโตในอตัราชะลอตวัลง เน่ืองจากมีสงครามการคา้ระหว่าง

สหรัฐอเมริกาและจีน  อีกทั้งมีความเส่ียงเพ่ิมเติมจากปัญหาการแยกตวัของสหราชอาณาจกัรจากกลุ่มประเทศยุโรป (Brexit) 
แมว้่าสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนนั้น จะส่งผลกระทบต่อปริมาณการสั่งซ้ือโดยรวม  แต่อย่างไรก็ตาม 
ยงัคงส่งผลดีให้กบัประเทศไทยรวมถึงบริษทัฯ  เน่ืองจากลูกคา้ท่ีสั่งจากสหรัฐอเมริกาเร่ิมหวาดกลวัจากผลกระทบเร่ือง
ก าแพงภาษีท่ีไม่แน่นอน ท าใหมี้การหาช่องทางแหล่งผลิตอ่ืนๆ ท่ีไม่มีผลกระทบดา้นน้ี   

 

บริษทัฯ ยงัคงรักษาฐานลูกค้าเดิม  และมุ่งเน้นการหาลูกคา้รายใหม่ท่ีมีศกัยภาพสูง  ซ่ึงลูกคา้เหล่าน้ีส่วนใหญ่           
เป็นลกูคา้ท่ีมีแบรนดข์องตนเองและมีความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลก มองหาผูผ้ลิตเคร่ืองประดบัท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
มีความสามารถในการผลิตสินคา้คุณภาพสูงในแบบดีไซน์ท่ีมีความประณีตและแตกต่าง มีความเขา้ใจในการออกแบบ
พฒันาสินค้าร่วมกัน เข้าใจมุมมองในเชิงการตลาด และเป็นผูผ้ลิตท่ีได้รับการรับรองเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม            
ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีตรงกบัศกัยภาพของบริษทัฯ   

 

อีกทั้งบริษทัฯ มุ่งเนน้ทางการขายผ่าน E-commerce มากข้ึน โดยเฉพาะในประเทศองักฤษ รวมถึงบริษทัฯ สร้าง            
ฐานลูกค้าท่ีท าธุรกิจประเภท E-commerce นอกจากน้ี บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างฐานลูกค้าท่ีมี                         
ความหลากหลาย ทั้งในดา้นประเภทธุรกิจของลูกคา้ และดา้นความหลากหลายในเชิงภูมิภาคในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย 
เพ่ือกระจายความเส่ียงในอนาคต รวมถึงการท างานร่วมกบัลูกคา้ในรูปแบบ Strategic Partner โดยจะมีการวางแผนร่วมกนั
ในระยะยาวกบัลูกคา้รายส าคัญ ซ่ึงนอกจากจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันแลว้ ยงัเป็นการ             
ลดความเส่ียงในดา้นการบริหารตน้ทุนวตัถุดิบ เป็นตน้  

 

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศ 

                                                                                                                                                                    หน่วย:ลา้นบาท 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากตลาด
ต่างประเทศ 

1,379 49.36 1,662 57.05 1,772 62.59 1,913 67.81 2,479 75.24 

รายได้จากตลาด
ในประเทศ 

1,415 50.64 
 

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

รวม 2,794 100 2,913 100 2,831 100 2,821 100 3,295 100 
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2.2 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม 

      อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัของประเทศไทยพ่ึงพาการส่งออกเป็นหลกัพิจารณาไดจ้ากมูลค่าการ
ส่งออกท่ีสูงถึง 11,978 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 434,891 ลา้นบาท เป็นสินคา้ส่งออกส าคญัอนัดบัท่ี 3 ของประเทศ
ไทย สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมฯ น้ีในตลาดโลกไดอ้ย่างดีเยี่ยมและต่อเน่ืองมาเป็น
ระยะเวลาหลายปีติดต่อกนั  มีมูลค่าการส่งออกเคร่ืองประดบัเงินท่ีขยายตวัร้อยละ  3.8 จากการส่งออกไปยงัสหรัฐอเมริกา 
เยอรมนี  และจีน ไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 9.4 ร้อยละ 7.5 และร้อยละ 37.8 ตามล าดบั โดยเฉพาะจากจีนท่ีมีการน าเขา้เพ่ิมสูง
เน่ืองจากมีการน าเขา้โดยตรงจากไทยมากข้ึน จากเดิมท่ีน าเขา้จากฮ่องกงเป็นหลกั 

 

          ส าหรับคู่แข่งท่ีส าคัญได้แก่ จีน และอินเดีย ซ่ึงผลิตสินค้าท่ีใช้แรงงานเป็นหลักเช่นเดียวกับประเทศไทย                      
(Labor Intensive) อยา่งไรกดี็เคร่ืองประดบัอญัมณีของไทยยงัคงมีคุณภาพในระดบัท่ีสูงกว่าจีน และอินเดียอย่างมีนยัส าคญั 
อย่างไรก็ตามเพ่ือหลีกเล่ียงการแข่งขนัท่ีอาจจะรุนแรงข้ึนในอนาคต อุตสาหกรรมน้ีตอ้งมีการปรับตวัจากเคยรับจา้งผลิต 
(OEM) เป็นการร่วมออกแบบและผลิต (ODM) ใหม้ากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก ODM สามารถรักษาฐานลูกคา้ไดอ้ย่างมัน่คง และ
เปล่ียนจากการแข่งขนัเชิงราคาเป็นการแข่งขนัเชิงคุณภาพแทน 
 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
 

สถานการณ์การคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัของไทยในปี 2561 เติบโตอย่างต่อเน่ือง ท่ามกลางกระแสนโยบาย             
กีดกนัทางการคา้ระหว่างสองประเทศมหาอ านาจทางเศรษฐกิจของโลก และความป่ันป่วนของการออกจากสหภายุโรป
ของสหราชอาณาจกัร โดยอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐโดยมติคณะรัฐมนตรีท่ี
ก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนบัสนุนอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย ซ่ึงมอบหมายให้
สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ หรือ GIT เป็นหน่วยงานกลางในการรับนโยบายไปจดัท าแผนการ
ด าเนินงานแบบบูรณการร่วมกบักระทรวงพาณิชย ์หน่วยงานของภาครัฐต่างๆ และภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การ
เพ่ิมศกัยภาพและสร้างตลาดใหก้บัอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั การสร้างภาพลกัษณ์ของประเทศไทย การสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้แก่ผูบ้ริโภค โดยมุ่งยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานสินคา้ให้เป็นท่ียอมรับในตลาดโลก ในการรับรองว่า
ผูบ้ริโภคจะไดรั้บสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งหมดน้ีกเ็พ่ือเป็นการร่วมกนัยกระดบั และผลกัดนัอุตสาหกรรมอญัมณี
และเคร่ืองประดบัไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัโลกภายในปี 2564  

 

 ปัจจยัดงัท่ีกล่าวขา้งตน้เหล่าน้ีช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ จากโครงสร้างธุรกิจท่ี
สนบัสนุนต่อการแข่งขนัในอนาคต ซ่ึงครอบคลุมทั้งฐานการผลิต (Production Operation) ฐานการจดัจ าหน่าย (Distribution 
Operation) และฐานการคา้ปลีก (Retail Operation) ท่ีเป็นของตนเอง โดยในส่วนของฐานการผลิต (Production Operation) 
นั้น บริษทัฯ มีศกัยภาพในการผลิตเคร่ืองประดับทองและเคร่ืองประดบัเงินชั้นสูง และมีความยืดหยุ่นต่อการรองรับ             
ค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ท่ีหลากหลาย อีกทั้งยงัมีศูนยอ์อกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์(Design & Product Development Center)            
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยงานฝีมือคุณภาพสูงผ่านกระบวนการท างานอนัเป็นเอกลกัษณ์ของแพรนดา้ 
(Pranda process) อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีฐานการจดัจ าหน่าย (Distribution Operation) ของตนเองในหลากหลายประเทศทัว่โลก                     
ทั้ งในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย รวมทั้ งมีฐานการค้าปลีก (Retail Operation) ท่ีเกิดจากวิสัยทัศน ์                          
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ในการพฒันาแบรนด์ของตนเองเพ่ือกระจายความเส่ียงดา้นตลาด และเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจดว้ยการแสวงหาตลาดใหม่ๆ            
ท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตในอนาคต  
 

 ส าหรับความทา้ทายจะเกิดข้ึนในปี 2562 นั้น นอกจากปัจจยัความเส่ียงทางเศรษฐกิจ อาทิ นโยบายการกีดกนั               
ทางการคา้ การออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจกัร (Brexit) ซ่ึงมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้
ส าคัญของไทยแล้วนั้น ปัจจัยส าคัญหน่ึงท่ีไม่ควรถูกมองข้ามคือ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่                           
ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีท่ีเขา้มามีบทบาทส าคญัในชีวิตประจ าวนัของผูบ้ริโภคมากข้ึน โดยเฉพาะ                  
กลุ่มผูบ้ริโภคชาวมิลเลนเนียล (Millennial) ซ่ึงจะกลายมาเป็นก าลงัซ้ือท่ีส าคัญของตลาดในอนาคตทั้ งตลาดภายใน                    
และต่างประเทศ ผูซ่ึ้งมีความเช่ียวชาญในการใช้เทคโนโลยีไดอ้ย่างคล่องแคล่ว มีความสนใจซ้ือสินคา้เทคโนโลยีสูง                   
รวมถึงยอมใช้จ่ายเพ่ือหาประสบการณ์ชีวิตมากกว่าการซ้ือสะสมสินคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัแบบเดิมๆ ดว้ยเหตุน้ี                 
จึงนบัเป็นความทา้ทายท่ีส าคญัยิ่งของบริษทัฯ รวมถึงผูร่้วมอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัท่ีจะตอ้งมีการปรับตวั 
และพฒันาสินคา้ใหเ้ป็นท่ีสนใจของผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีใหม้ากข้ึน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแพรนดา้มีความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ
ดว้ยโครงสร้างธุรกิจท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโต บริหารงานโดยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ทางการคา้อยา่งยาวนาน 
 

3. การจดัหาผลติภัณฑ์ 
3.1 ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภัณฑ์ 
บริษทัฯ ใชก้ารผลิตแบบปริมาณมาก (Mass Production) ส าหรับงานในกลุ่ม Silver ส่วนงานในกลุ่ม High & Medium 

ซ่ึงเป็น “งานทอง” จะใชก้ารผลิตแบบจิวเวลร่ีชั้นสูง ใชช่้างฝีมือ และเคร่ืองจกัรอนัทนัสมยัโดยบริษทัจะมีเทคโนโลยีการ
ผลิตของบริษทัเอง ซ่ึงท าใหสิ้นคา้เคร่ืองประดบัอญัมณีออกมามีความสวยงาม ทนทาน และกรรมวิธีการผลิตจะมีอตัราการ
สูญเสียต ่า  

 

การผลิตและการขายมีลกัษณะเป็นฤดูกาล คือ ความตอ้งการของผูซ้ื้อสุดทา้ย (ผูบ้ริโภค) จะมากในช่วงเทศกาล
คริสต์มาสและปีใหม่ แต่ก็มิไดส่้งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพราะบริษทั สามารถควบคุม และวางแผน               
การผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี ในปี 2557 - 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีปริมาณการขายแยกเป็น 4 ไตรมาส ดงัน้ี 

 

ไตรมาส 
2561 2560 2559 2558 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1 707 25 945 32 604 21 684 24 866 26 
2 616 22 627 22 710 25 562 20 736 22 
3 716 26 627 22 639 23 731 26 789 24 
4 755 27 714 24 878 31 844 30 904 28 

รวม 4 ไตรมาส 2,794 100 2,913 100 2,831 100 2,821 100 3,295 100 
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บริษทัฯ มกี าลงัการผลติย้อนหลงั 5 ปี ดงันี ้
 

ฐานการผลติ 
ก าลงัการผลติ (ล้านช้ิน) 

2561 2560 2559 2558 2557 
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 เวียดนาม 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
รวม 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 

 

วตัถุดบิ 
             หน่วย : ลา้นบาท 

                วตัถุดบิ 2561 2560 2559 2558 2557 
ต่างประเทศ :-      
 โลหะทองค า 336 299 331 267 225 
 โลหะเงิน  - - - - 2 
 ส่วนประกอบ 19 29 38 33 43 
 อญัมณี 47 53 83 52 82 
 อ่ืนๆ  67 60 55 46 58 
 รวม 469 441 507 398 410 
ในประเทศ :-      
 โลหะทองค า 165 211 156 224 242 
 โลหะเงิน 98 172 157 242 377 
 โลหะอลัลอย 3 6 2 2 2 
 ส่วนประกอบ 7 2 3 2 5 
 อญัมณี 200 282 309 305 295 
 อ่ืนๆ  55 58 54 64 101 
รวม 528 528 881 681 839 

รวมทั้งส้ิน 997 997 1,388 1,079 1,249 
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สัดส่วนการใช้วตัถุดบิ 
 

 2561 2560 2559 2558 2557 
วตัถุดิบต่างประเทศ (%) 47 38 37 37 33 
วตัถุดิบในประเทศ (%) 53 62 63 63 67 
รวม 100 100 100 100 100 

 
 บริษทัจะกระจายการจดัซ้ือวตัถุดิบต่างๆ ไปยงัผูจ้  าหน่ายหลายรายและรักษาสดัส่วนการซ้ือไม่ใหเ้กิน 30% ต่อราย 

และบริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกันในเชิงการค้า ดังนั้นบริษทัจะมีความเส่ียงลดลง หากมีการเปล่ียนแปลง/สูญเสีย                 
ผูจ้  าหน่ายรายนั้นๆ ไป 

 
3.2  กระบวนการผลติหรือการก าจดัวตัถุดบิเหลอืใช้มผีลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
  

บริษทัฯ ไม่เคยมีประวติัการกระท าผิดต่อส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัอญัมณีจะไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากบริษทัจะน าวสัดุและเศษซากจากกระบวนการผลิตกลบัมาเป็นวตัถุดิบเพ่ือผลิตใหม่ อีกทั้งบริษทัไดรั้บ
คัดเลือกให้เป็นสถานท่ีท างาน สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ โดยได้รับใบรับรองระดับทอง จากส านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นสถานท่ีท างานน่าอยู ่น่าท างาน ซ่ึงพิธีจดัข้ึนในวนัจนัทร์ท่ี 17 มิถุนายน 2545 ณ หอ้งประชุม ชั้น 2 
ศูนยเ์ยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุ่น) ดินแดง  
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงของพฒันาการตลาดตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีในการด าเนินธุรกิจ          

จากท่ีฝ่ายบริหารเล็งเห็นโอกาสในเชิงธุรกิจบนความเส่ียงในการประกอบธุรกิจเสมอ ช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมา               
ได้มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและรุนแรงในประเทศคู่ค้าต่างประเทศท่ีส าคัญ รวมถึงตลาด
ภายในประเทศ  ดงัท่ีปรากฏเป็นวิกฤตการณ์เร่ิมจากอเมริกาและไดแ้พร่กระจายไปทัว่ทุกภูมิภาคอยา่งรวดเร็วผา่นการคา้
ท่ีเช่ือมโยงโดยระบบพาณิชยกรรมจากเทคโนโลยีชั้นสูงประกอบกบัการแพร่ขยายของโซเชียลมีเดียอย่างกวา้งขวาง 
จวบจนขณะน้ีสถานการณ์เร่ิมคล่ีคลายตามท่ีตวัเลขเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ บ่งช้ีถึงการฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
รวมถึงทิศทางท่ีมีความชดัเจนยิ่งข้ึน อาทิ ผลการลงมติขององักฤษออกจากสหภาพยุโรป ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี
ของสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและจดัการความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนและสอดคลอ้ง             
กบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (good corporate governance) กฏบตัรคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง      
และกรอบนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง (Finance & Risk Management Committee) จึงไดมี้การแต่งตั้ง
อนุกรรมการบริหารความเส่ียงโดยมีหน้าท่ีศึกษา ทบทวน และประเมินความเส่ียง เพ่ือก าหนดนโยบายการบริหาร      
ความเส่ียงในเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง     
และคณะกรรมการบริษทัตามล าดบั 

 
1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 

1.1 ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
  

        จากการด าเนินกลยุทธ์ดา้นการกระจายความเส่ียงทางการตลาด (Market Diversification) ครอบคลุมสหรัฐฯ                 
กลุ่มสหภาพยุโรป และเอเชียนั้น บริษทัฯไดจ้ดัประชุมสัมมนาผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัแพรนดา้ท่ีเรียกว่า                            
World Strategic Meeting ข้ึนมาทุกปีเพ่ือทบทวนทิศทางและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัแพรนดา้ให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกและตลาดในแต่ละประเทศโดยมุ่งเนน้ตลาดท่ีมีศกัยภาพแต่ยงัคงรักษาฐาน
การตลาดเดิมทุกแห่งเพ่ือท าใหเ้กิดดุลยภาพดา้นรายไดร้วมจากการผลิต จดัจ าหน่าย และคา้ปลีก ในการเติบโต พิจารณา
จากงบประมาณประจ าปี (Annual Budget) และแผนปฏิบติัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Action Plan) ท่ีจดัท าจากทุกบริษทั
ในกลุ่มบริษทัฯ ทุกปี และแผนระยะยาว 5 ปี ระบุรายละเอียดอย่างครบถว้นนับตั้ งแต่เป้าหมาย ตัวช้ีวดัผล                         
การด าเนินงาน (KPIs) แผนการตลาด การเงินและการลงทุน รวมถึงแผนปฏิบติัการ (Action Plan) อีกทั้งไดมี้การจดั
ประชุมคณะกรรมการการเงิน  และบริหารความเส่ียง (Finance & Risk Management Committee) เพ่ือรายงานผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทัแพรนดา้อย่างน้อยทุกไตรมาสเพ่ือทราบ และปรับปรุงแผนธุรกิจให้ทนัต่อสถานการณ์                  
ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยแผนงาน
เหล่าน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง   
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1.2 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงผลลบท่ีเกิดข้ึนจากการพ่ึงพิงการขายสินคา้ให้กบัลูกคา้รายใหญ่ในต่างประเทศ แมว้่า

ลูกคา้จะมีความสัมพนัธ์ท่ีดีทางการคา้ยาวนานกว่า 20 ปี ซ่ึงหากลูกคา้รายใหญ่เหล่าน้ีประสบปัญหาผลประกอบการ
ตกต ่าจากภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศของตนเอง อาจส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการขายของบริษทัได ้ 

บริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะด าเนินการลดการพ่ึงพาของลกูคา้รายใหญ่โดยกระจายการขายสินคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้
รายเดิมท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต และพยายามหาลูกคา้รายใหม่ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ รวมทั้งเนน้จดัจ าหน่าย
สินคา้แบรนดข์องตนเองใหม้ากยิ่งข้ึน 
 
1.3 ความเส่ียงในการเปิดตลาดค้าปลกี 

บริษทัฯ มีนโยบายในการขยายฐานการคา้ปลีกของตนเองอย่างต่อเน่ืองในภูมิภาคต่างๆ ประกอบดว้ยประเทศ
ไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม สหราชอาณาจกัร เพ่ือควบคุมช่องทางการจดัจ าหน่ายในอนัท่ีจะสร้างความมัน่คง และ
สม ่าเสมอของรายได ้ซ่ึงการลงทุนการคา้ปลีกน้ีอาจมีความเส่ียงจากผลการด าเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามท่ีไดค้าดการณ์ไว ้
ทั้งน้ีเพราะความตอ้งการเคร่ืองประดบัของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

 

บริษทัฯ มีหลกัในการพิจารณาเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นการลงทุนการเปิดตลาดคา้ปลีก ดงัต่อไปน้ี 
 

1) ความเส่ียงของตลาด (Market Risk) 
ในเบ้ืองตน้ บริษทั ฯ จะท าการศึกษาตลาดในเชิงมหภาคจากการศึกษาพฤตกิรรมของผูบ้ริโภค

เก่ียวกบัความตอ้งการสินคา้เคร่ืองประดบั คู่แข่งในตลาดและคู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเขา้มาในตลาด สภาพเศรษฐกิจ 
กฏหมาย การเมือง และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพ่ือประเมินความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจ เลือกสินคา้ท่ี
เหมาะสมกบัตลาดนั้นๆ ก่อนท่ีจะตดัสินใจในเชิงนโยบายท่ีจดัตั้งธุรกิจคา้ปลีกในแต่ละตลาดท่ีจะลงทุน 
 

2) ความเส่ียงของท าเลที่ตั้งร้าน (Shop Location Risk) 
หลงัจากท่ีไดมี้การประเมินศกัยภาพของตลาดเป็นท่ียอมรับแลว้ จึงส่งผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด และ              

ฝ่ายขายลงส ารวจพ้ืนท่ี เพ่ือประเมินกลุ่มลูกคา้ คู่แข่ง เพ่ือน าขอ้มูลมาใชใ้นการตดัสินใจร่วมกบัการจดัท า
ประมาณการรายได ้ ค่าใชจ่้าย ประมาณการเงินลงทุนในสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัตลาดนั้นๆ การตกแต่งร้าน                   
เพ่ือประเมินจุดคุม้ทุน และระยะเวลาคืนทุน ในกรณีท่ียงัไม่มัน่ใจในท าเลท่ีตั้ง บริษทัฯ จะเปิดเคา้น์เตอร์ใน
ห้างสรรพสินคา้ระยะสั้น 1-3 เดือนก่อนเพ่ือทดลองตลาด จนมัน่ใจว่ามีกลุ่มลูกคา้เพียงพอแก่การลงทุน                      
จึงตดัสินใจเปิดร้านคา้ปลีกในระยะยาวต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ จะเปิดจุดขายในหา้งสรรพสินคา้ชั้นน า                 
ซ่ึงผูป้ระกอบการไดมี้การศึกษาท าเลท่ีตั้ง และก าหนดกลุ่มลกูคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการแลว้ในระดบัหน่ึง  
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3) ความเส่ียงในการบริหารงาน (Operational Risk) 
บริษทัฯ มีการจดัท าแผนงานและงบประมาณรายปี โดยประเมินและทบทวนแผนทุกไตรมาสจากการ

ติดตามผลการด าเนินงานเป็นรายเดือนครอบคลุมแผนการขาย  การตลาด การเงิน การบริหารสินคา้คงเหลือ 
การบริหารบุคลากรและการควบคุมการปฏิบติังาน โดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายให้กบัพนกังาน                 
ทุกต าแหน่ง และมีการประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือควบคุมการปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผนและนโยบายท่ี
ตกลงร่วมกนัในกรอบของระบบและขั้นตอนการปฏิบติังานของแต่ละแผนกและบุคลากรในองคก์รอา้งอิงกบั
คู่มือการปฏิบัติงาน (standard operating procedures) ทั้ งน้ี ผลการประเมินตัวช้ีวดัเป็นปัจจัยก าหนด
ค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของพนกังานและผูบ้ริหาร  
 

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

ในด้านความปลอดภัยโดยพนักงานขายจะได้รับการอบรม  มาตรการความปลอดภัยของทรัพย์สิน                        
การปฏิบติัตน ในกรณีเหตุฉุกเฉิน การตรวจสอบสินคา้กรณีลูกคา้น าสินคา้มาคืนหรือแลกเปล่ียน การตรวจรับ
เปล่ียนช่วงผลดัประจ าวนั และอ่ืนๆ นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการตรวจนบัสินคา้คงเหลือแต่ละสาขาอยา่งสม ่าเสมอ
โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการก าหนดอ านาจในการอนุมติัต่างๆอย่างชดัเจนและมีการติดตั้งอุปกรณ์
กลอ้งวงจรปิด และสัญญาณเตือนภัยหรือเพ่ิมบุคลากรดา้นความปลอดภยัในจุดท่ีมีความเส่ียงนอกจากน้ี  
บริษทัฯ มีการท าประกนัภยัส าหรับสินคา้ทุกสถานท่ีครอบคลุมสินคา้ระหว่างการขนส่งเพ่ือป้องกนัความ
เสียหายเหตุสุดวิสยั 
 

5) ความเส่ียงด้านการก าหนดราคาสินค้าและส่วนลด (Price-Setting and Discount Risk) 
การก าหนดราคาสินคา้และส่วนลดเป็นไปตามกลยุทธ์ทางการตลาด (marketing strategy) ของ

ต าแหน่งของผลิตภณัฑ ์(product positioning) ของแต่ละตราสินคา้ (brand) ท่ีบริษทัมีอยู่ในการครอบครอง 
(portfolio) ท่ีตอ้งมีความชดัเจน เพราะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษทัฯโดยรวมในระดบัอตัรา
ก าไรขั้นตน้ท่ีบริษทัฯ คาดว่าจะไดรั้บ ส่วนการก าหนดส่วนลดจ่าย ฝ่ายการตลาดของสินคา้แต่ละแบรนด ์             
จะจดัท าโปรแกรมส่งเสริมการขายให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ระบุส่วนลดจ่าย 
ของแถม และการผอ่นช าระซ่ึงจะตอ้ง ไม่กระทบต่ออตัราก าไรท่ีบริษทัฯ คาดวา่จะไดรั้บ  

การ ป้องกันความ เ ส่ี ย งจากความผันผวนของราคาทองค า ซ่ึ ง เ ป็นต้น ทุนวัต ถุ ดิบหลัก                                              
ในการผลิตเคร่ืองประดบัทองอนัจะมีผลต่อราคาขาย บริษทัฯ ใช้วงเงินเช่าทอง (Gold Lease Facility)                         
ดงันั้นตน้ทุนขายสินคา้คงเหลือท่ีมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นทอง จะปรับข้ึนลงตามราคาทองในตลาดโลก                  
ท าใหบ้ริษทัฯ สามารถก าหนดราคาขายสินคา้ไดต้ามราคาทองในตลาดในช่วงนั้นๆ 
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1.4 ความเส่ียงจากการเกดิสินค้าล้าสมยั 
บริษทัฯ ขายสินคา้ประเภทจิวเวลร่ี ซ่ึงเป็นสินคา้แฟชัน่ท่ีมีการเปล่ียนความนิยมในตวัสินคา้ โดยในปี 2561 

บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือ 1,695 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 ของสินทรัพยห์มุนเวียน และร้อยละ 42 ของสินทรัพย์
รวม และมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 1.67 เท่า  การมีสินคา้คงเหลือจ านวนมากอาจส่งผลให้ไม่สามารถ           
ขายสินค้าได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ท าให้สินค้าคงเหลือมีปริมาณมากและลา้สมยัได้ จึงจ าเป็นต้องมีการ                        
ตั้งค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัหรือดอ้ยค่าท่ีท าใหก้ าไรสุทธิลดลง  
 

อย่างไรก็ตามสินคา้คงเหลือท่ีคงคา้งจะมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นพวกโลหะมีค่าท่ีไม่มีการหมดอายุหรือ
เส่ือมสภาพซ่ึงกิจการสามารถท่ีจะน าไปผา่นกระบวนการสกดัและหลอมแปรรูปกลบัมาเป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตได้
ใหม่   เกือบทั้งหมด และบริษทัฯ มีนโยบายบริหารจดัการเพ่ือไม่ใหสิ้นคา้คงคา้งนานโดยหากมีปริมาณสินคา้ท่ีมีการ
เคล่ือนไหวชา้ถึงจุดท่ีเกินก าหนดไว ้บริษทัฯ กจ็ะท าการส่งเสริมการขายโดยเปิดโชวรู์มเป็นกรณีพิเศษข้ึนมา 
 

2. ความเส่ียงเกีย่วกบัการผลิต 
    2.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล  
 

ทางบริษัทฯ ได้มีการมุ่งขยายตลาดแบรนด์และค้าปลีกของตนเองทั้ งในกลุ่มยุโรปและเอเชีย ซ่ึงใน                      
แต่ละประเทศมีรูปแบบการออกแบบและรสนิยมท่ีหลากหลายแตกต่างกนัเป็นอยา่งมากอาจท าใหบ้ริษทัฯ เกิดภาวะขาด
แคลนบุคลากรท่ีมีประสบการณ์ทั้งทางดา้นการตลาด ดา้นการออกแบบ ดา้นการผลิต และการสร้างนวตักรรมใหม่  

 
 อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ด าเนินนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นทรัพยากรบุคคลดงัต่อไปน้ี  

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี โดยร่วมกบักรมอาชีวศึกษา และกาญจนาภิเษก 
วิทยาลยัช่างทองหลวง และวิทยาลยัศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมจดัตั้งโรงเรียนในโรงงานข้ึนมา            
โดยบริษัทฯ จะรับนักเรียนเข้ามาในโครงการปีละไม่ต ่ ากว่า 100 คน เข้าเรียนหลักสูตร                           
ช่างเคร่ืองประดบัในระดบั ปวช. หลงัจากจบหลกัสูตรแลว้ นกัเรียนก็จะไดรั้บการบรรจุเป็นพนกังาน
ประจ าของบริษทัฯ ต่อไป โครงการน้ีด าเนินการต่อเน่ืองมากวา่ 18 ปี 

 เพ่ือเป็นการรักษาพนักงานท างานให้อยู่กับองค์กร บริษัทฯ จึงได้จัดสวสัดิการให้กับพนักงาน 
ดงัต่อไปน้ี:-  
-  สวสัดิการด้านการเงิน อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือสนับสนุนให้พนักงานรู้จักการออม  
สวสัดิการ เงินกูเ้พ่ือลดหน้ี  จดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ สวสัดิการเงินกูเ้พ่ือท่ีอยู่อาศยัให้แก่
พนักงาน โดยบริษทัฯ ร่วมกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้พนักงานกูใ้นระยะยาว ดอกเบ้ีย            
ถกูกวา่ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป 

- สวสัดิการดา้นพฒันาความรู้ อาทิ หอ้งสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต และการจดัอบรมหลกัสูตรต่างๆ                 
ทั้งภายในและภายนอก 
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- สวสัดิการเพ่ือสุขภาพ  อาทิ การจดักิจกรรมแอโรบิค  
- สวสัดิการเพ่ือคุณภาพชีวิต  อาทิ การจดัหอพกั ขา้วเปล่าฟรี 3 ม้ือ จดัศูนยรั์บเล้ียงบุตรพนกังาน            
เป็นตน้ 

- สวสัดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ อาทิ กรณีแต่งงาน มีบุตร อุปสมบท กรณีบิดา มารดาเสียชีวิต             
เงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผูป่้วยในนอกเหนือจากประกนัสังคม การท าประกนัชีวิตกลุ่ม               
การตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นตน้  

- สวสัดิการดา้นขวญัก าลงัใจ  อาทิ เบ้ียขยนั การจดังานเล้ียงประจ าปี งานเล้ียง  และรางวลัผูมี้            
อายงุานครบตามเกณฑ ์กิจกรรมกีฬาสี เป็นตน้   

 ดา้นการพฒันาบุคลากร บริษทัฯ จดัท า แผนพฒันาบุคลากรเชิงรุก โดยน าระบบการวดัผลปฎิบติังาน
ดว้ยดชันีช้ีวดั (KPIs) และการพฒันาสมรรถนะ (Competency) มาใชใ้นองค์กร ซ่ึงระบบน้ีจะช่วย
พัฒนากระบวนการสรรหา คัดเลือก กระบวนการฝึกอบรมพัฒนา และการประเมินผลงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 เพ่ือการสร้างวฒันธรรมในองคก์รท่ีดี ใหพ้นกังานมีจิตส านึกในการท างานร่วมกนัดว้ยดี บริษทัฯ จึง
ได้สร้างค่านิยมองค์กร (Core Values) ซ่ึงเรียกว่าแก่นแท้ของแพรนด้า คือ ผนึกก าลงัเพ่ือ                       
ความเป็นหน่ึง  พฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง และใส่ใจทุกสายสมัพนัธ์ พนกังานทุกคนจะไดรั้บการถ่ายทอด 
ปลูกจิตส านึกให้ยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบติังาน บริษทัฯ เช่ือว่าน่ีคือรากฐานท่ีจะท าให้องค์กร
สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

 เ พ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล และเป็น ท่ียอมรับของลูกค้า ต่างประเทศ                         
บริษัทฯ ได้ใช้มาตรฐานแรงงานไทยเข้ามาพัฒนาระบบงาน เ ช่น การจัดสถานท่ีท างาน                                    
ให้มีความปลอดภัย  มีสุขอนามัยท่ีดี  มีมาตรการป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนให ้                   
ความเสมอภาคแก่ทุกคน เป็นตน้ 

      บริษทัฯ ไดจ้ดัท าระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เพ่ือสร้างระบบการท างานท่ีดี                      
มีประสิทธิภาพ และสร้างความเช่ือถือจากลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดผ้่านการ
ตรวจประเมินระบบแลว้จากสถาบนับูโร เวอริทัส ประเทศไทย และไดรั้บการรับรองจากสถาบนั 
UKAS  ประเทศองักฤษ ใบรับรอง มีอายุการรับรอง 3 ปี มีผลตั้งแต่ 3 กนัยายน 2559 - 2 กนัยายน 
2562 

 

2.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 
 

แมว้่าสภาวะเศรษฐกิจโลกจะเร่ิมฟ้ืนตวั แต่ยงัคงมีความไม่แน่นอนสูงจึงส่งผลใหร้าคาโลหะทองค าและเงิน                        
มีความผนัผวนต่อเน่ือง โดยวตัถุดิบ อนัไดแ้ก่ โลหะทองค าและเงินเป็นตน้ทุนหลกัในการผลิตสินคา้เคร่ืองประดบั              
อญัมณีแท ้ 
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อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ด าเนินนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นความผนัผวนของราคาวตัถุดิบส าหรับธุรกิจการ
ผลิตดงัต่อไปน้ี 

 ดา้นราคาวตัถุดิบ บริษทัฯ ใช้วิธีส่งผ่านราคาวตัถุดิบให้กับลูกค้า (Pass Through) ดังนั้นบริษทัฯ               
จึงไม่มีก าไรหรือขาดทุนจากราคาวตัถุดิบปรับตวัเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 

 ประกนัราคาวตัถุดิบล่วงหนา้ (Forward Rate) ดว้ยการท าธุรกรรมกบัสถาบนัการเงิน 
 

ทั้งน้ีความผนัผวนของราคาวตัถุดิบไม่มีผลต่อธุรกิจการจดัจ าหน่าย และคา้ปลีก เน่ืองจากก าหนดราคาขาย            
จากตน้ทุนขายท่ีไดรั้บจากโรงงาน 
 

3. ความเส่ียงทางด้านการเงิน (Financial Risk) 
 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจในการผลิต  จดัจ าหน่าย และคา้ปลีกสินคา้ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงเป็นผลให ้           
บริษทัฯ มีรายไดส่้วนใหญ่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ และเงินบาทบางส่วน โดยตน้ทุนวตัถุดิบส าคญัอนัประกอบดว้ย
ทองค าและเงินซ่ึงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์และน าเข้าเพชรพลอยบางส่วนซ่ึงก าหนดราคาด้วยเงินต่างประเทศจึงเป็น               
วิธีท าธุรกรรมในสกุลเงินเดียวกัน (Natural Hedge) และบริษทัฯเลือกใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราล่วงหน้า (Forward 
Contract)  ในการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนดว้ย  

 

บริษทัฯ มีการตรวจสอบเครดิตลูกคา้เดิม และลูกคา้รายใหม่อย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งก าหนดวงเงินให้เครดิต              
กับลูกค้าโดยมีการพิจารณาจากผลประกอบการ ฐานะทางการเงินอย่างละเอียด และมีการประเมินศักยภาพ
ความสามารถแข่งขนัของลูกคา้ในระยะยาว  อีกทั้งบริษทัฯ มีกระบวนการติดตามหน้ีอย่างใกลชิ้ด และการทบทวน
วงเงินท่ีให้กบัลูกคา้อยู่เป็นประจ า และหากพบว่าลูกค้ามีความเส่ียงในระดบัท่ีเกินกว่าจะรับไดอ้าจมีการขอมดัจ า                     
ค่าสินคา้ก่อนรับค าสัง่ซ้ือ  

 

นอกจากน้ียงัมีความเส่ียงของวงเงินกูร้ะยะสั้นท่ีใชเ้ป็นวงเงินหมุนเวียนท่ีอาจไม่ไดรั้บการต่อสัญญานั้นและ 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียตามภาวะตลาด บริษทัฯไดมี้การบริหารความเส่ียงโดยการควบคุม
สดัส่วนประเภทเงินกูย้ืมระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือรักษาดุลการช าระหน้ีตามความเหมาะสมของประเภทการลงทุนและ
ด าเนินกิจการ โดยกระจายวงเงินกู้ประเภทหมุนเวียนกบัหลายธนาคารป้องกนัการยกเลิกวงเงินกู ้และมีการรักษา
สดัส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E ratio) ของบริษทัฯใหไ้ม่เกิน 1.5 เท่า ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั (Floating rates)  

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจดัการไดมี้การเฝ้าติดตามอย่างใกลชิ้ด และเห็นว่าความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ            
อตัราดอกเบ้ียเงินกูอ้ยูใ่นระดบัท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อกิจการ 
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4.  ความเส่ียงทีม่ีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลกัทรัพย์ 
 

        ความเส่ียงจากบริษทัมผีู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่า 25% 
  บริษัทมีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มตระกูลผู ้ก่อตั้ งบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561                        
จ านวน 144,327,880 หุน้ คิดเป็น 34.0% ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงอาจท าใหก้ลุ่มหุน้ดงักล่าวสามารถ
ใช้สิทธิคัดค้านหรือไม่อนุมัติการลงมติในการประชุมผู ้ถือหุ้นในเ ร่ืองต่างๆ ท่ีข้อบังคับบริษัทหรือกฎมาย                               
ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม                  
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ 
  

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ไดท้ าหนา้ท่ีในการบริหารกิจการทั้งดา้นนโยบาย และแนวการปฏิบติั ดงันั้น
การกระท าการใดๆ กต็ามเก่ียวกบักิจการจะค านึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้สูงสุดเป็นหลกั    
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 

แหล่งที่ตั้ง ที่ตั้ง ขนาดพืน้ที่ 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนัค า้
ประกนัเงนิกู้ 

มูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ 
(พนับาท) 

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

ติดภาระจ านอง 
ดงัหมายเหตุ 

570,852 

 เลขท่ี ดิน 5830 หน้าส ารวจ 
31604 

300 ตรว. บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ติดภาระจ านอง
ดงัหมายเหตุ 

6,100 

 เลขท่ี ดิน 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 ย ง  อ า เภอ เ มือง 
จงัหวดันครราชสีมา 30000 

 2,420 ตร.ว. บริษทัยอ่ยเป็น
เจา้ของ          

(บจก.  แพรนดา้ 
ลอดจ้ิง)  

- 10,098 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 589,186 
 
หมายเหตุ  :   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
จ านวนประมาณ 587 ลา้นบาท ไปจดจ านองเพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ 
 

 สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 
เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน                                

รอการพฒันาบางส่วนกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และบริษทัฯไดรั้บเงินมดัจ าแลว้ตามสัญญาในวนัเดียวกนั โดยฝ่าย
บริหารคาดวา่จะโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินดงักล่าวภายในระยะเวลา 6 เดือนนบัจากวนัท่ีท าสญัญา 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 บริษทัฯไดท้ าการขายและโอนกรรมสิทธิท่ีดินดงักล่าว มลูค่ารวมประมาณ 443 
ลา้นบาท รวมทั้งไดด้ าเนินการไถ่ถอนภาระจ านองเพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยเ์สร็จส้ินแลว้ 
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 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  
(ถา้มี) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

แหล่ง
ที่ตั้ง 

ที่ตั้ง 
ลกัษณะและ
ขนาดพืน้ที่ 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ
ผูกพนัค า้
ประกนั
เงนิกู้ 

มูลค่าสุทธิ
หลงัหักค่า
เส่ือม     

(พนับาท) 

วตัถุประสงค์
ในการถือ
ครอง

ทรัพย์สิน 
กรุงเทพฯ ทีด่นิและส่วนปรับปรุง      

 2 8  ซ .บ างน า -ตราด  2 8 
แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

ประกอบดว้ย
อาคาร ส านกังาน
และโรงงานเน้ือท่ี 

2,200 ตรว. 

บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ติดภาระ
จ านอง ดงั
หมายเหต ุ

9,782 

ส านกังานใหญ่ 

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

 
 

 73,220  

 ทีด่นิและส่วนปรับปรุง      
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 

 
238,292 

 ที่ ดิ น และ 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 ุ

8,650 
หอพกัและ

อาคารสโมสร 
อาคารหล่อ
หลอมโลหะ 
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แหล่ง
ที่ตั้ง 

ที่ตั้ง 
ลกัษณะและขนาด

พืน้ที่ 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ
ผูกพนัค า้
ประกนั
เงนิกู้ 

มูลค่าสุทธิหลงั
หักค่าเส่ือม    
(พนับาท) 

วตัถุประสงค์
ในการถือ
ครอง

ทรัพย์สิน 
 อาคาร  25,27,29 ซ.ลาซาล 

51 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

   4,395 

อาคารหล่อ
หลอมโลหะ 

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

เน้ือท่ี 1,075 ตรว. 
บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ไม่มี 

38,189 

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

    
17,061 

อาคารหล่อ
หลอมโลหะ 

 

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

เน้ือท่ี 831.05  ตร.ม. 

บจก.พรีม่า 
โกลดอิ์นเตอร์
เนชัน่แนล
เป็นเจา้ของ 

 25,164 ส านกังาน 

 

ทีด่นิ 22 แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพฯ 10260 

เน้ือท่ี 724 ตร.ว. 
บริษทัเป็น
เจา้ของ 

ติดภาระ
จ านองดงั
หมายเหต ุ

5,745 
อาคาร

ส านกังาน
และโรงงาน 

ส่วนปรับปรุงอาคาร  
22 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

501 
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แหล่ง
ที่ตั้ง 

ที่ตั้ง 
ลกัษณะและ
ขนาดพืน้ที่ 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนัค า้
ประกนัเงนิกู้ 

มูลค่าสุทธิ
หลงัหักค่า
เส่ือม  

(พนับาท) 

วตัถุประส
งค์ในการ
ถือครอง
ทรัพย์สิน 

ต่าง 
จงัหวดั 

ทีด่นิและส่วนปรับปรุง  
332-333 หมู่ 6 ถ.ราชสีมา-
โชคชยั ต.หนองระเวยีง อ.
เมือง จ.นครราชสีมา  
30000 

เน้ือท่ี 3,200 
ตร.ว. 

 

บริษทัเป็น
เจา้ของ 

 

ติดภาระจ านอง
ดงัหมายเหต ุ

8,200 

โรงงาน 
 อาคาร 332-333 หมู่ 6      

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

7,708 

 ทีด่นิและส่วนปรับปรุง    
330 หมู่ 6 ถ.ราชสีมา-โชค
ชยั  ต.หนองระเวยีง อ.
เมือง จ.นครราชสีมา 
30000 

มีเน้ือท่ี 3,200 
ตรว. 

บริษทัเป็น 
เจา้ของ 

 
ไม่มี 

11,716 

โรงงาน 
 อาคาร 330 หมู่ 6              

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

16,422 

 ทีด่นิ 331 หมู่ 6                 
ถ.ราชสีมา-โชคชยั            
ต.หนองระเวยีง  อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000 

มีเน้ือท่ี 1,600 
ตรว. 

 

ติดภาระจ านอง
ดงัหมายเหต ุ

1,600 

 

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

 

 

 494 
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แหล่งที่ตั้ง 
 

ที่ตั้ง 
ลกัษณะและ
ขนาดพืน้ที่ 

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนัค า้
ประกนัเงนิกู้ 

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 

 
 

4,484 

 
 

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 36,060  

รวมที่ดนิ ส่วนปรับปรุงที่ดนิ และอาคาร 524,912  
 

หมายเหตุ  :   บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดน้ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
จ านวนประมาณ 431 ลา้นบาท ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 
 เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้ส านักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพยร์ะหว่างการติดตั้งและก่อสร้าง 

รวมถึงส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพนัค า้
ประกนัเงนิกู้ 

มูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือม 
(พนับาท)  

1. เคร่ืองจกัร บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มี 15,548 
2.เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใช้
ส านกังาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มี 91,953 

3. ยานพาหนะ บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มี 2,723 
4. สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มี 340 
5. ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า บริษทัยอ่ย ไม่มี 9,096 

รวม 119,660 

รวมสินทรัพย์ – สุทธิ 644,572 
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 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  ไดแ้ก่ 
  ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ และตราสินคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีมูลค่าตามบญัชี
เท่ากบั 28.46 ลา้นบาท (2560 : 32.68 ลา้นบาท) 
  

 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
       ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย คือ การลงทุนในการผลิต จดัจ าหน่าย และการ     

คา้ปลีกเคร่ืองประดบัแทเ้ป็นหลกั และธุรกิจเช่าหอพกัในประเทศ และบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นธุรกิจน าเขา้
และจ าหน่ายวตัถุดิบโลหะมีค่า  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

    (หน่วย: พนับาท) 
  หน่วย   

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ เงินตรา สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2561 2560  2560 2560 2561 2560 
    (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 ลา้นปอนด์ 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 คริสตอลไลน ์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 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 
- 100 - 112,523 

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 14.96 14.96 ลา้นยโูร 75 75 573,303 573,303 
Pranda Jewelry Private Limited 150 150 ลา้นรูปีอินเดีย 51 51 213,439 44,255 
Pranda Trading (Shenzhen) Limited 0.55 0.55 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 
100 100 17,437 17,437 

รวม      1,683,163 1,626,502 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (1,015,591) (975,237) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ      667,572 651,265 

 บริษทัฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 2561 
 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิในงบก าไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการส าหรับปี 2561 เป็นจ านวน 153 ลา้นบาท (2560: 3 ลา้นบาท) 
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บริษทัย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 

เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัย่อย Pranda & Kroll 
GmbH & Co. KG เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูใ่นระหว่างการช าระ
บญัชี ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงานท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินรวม ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์องบริษทัย่อยดงักล่าว
จ านวน 386 ลา้นบาท 

บริษทัย่อย Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Youxian Gongsi 
เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัย่อย Guangzhou Pangda 

Zhubao Shoushi Youxian Gongsi เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2556 บริษทัย่อยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงานท่ีส าคญัของกลุ่ม
บริษทัฯ ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวม นอกจากน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจ านวนแลว้ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 บริษทัย่อยดังกล่าวไดช้ าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ บริษทัฯได้บนัทึกผลขาดทุน              
จากการตดัจ าหน่ายเงินลงทุนสุทธิของบริษทัย่อยไวใ้นงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ และบนัทึกก าไรจากการเลิกกิจการ
ของบริษทัยอ่ยจ านวน 2 ลา้นบาท ไวใ้นงบก าไรขาดทุนรวม 

บริษทัย่อย Pranda Jewelry Private Limited 

เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดีย Pranda Jewelry Private Limited ไดอ้อกและเสนอขายหุน้
กูแ้ปลงสภาพ (Fully Compulsorily Convertible Debentures) ชนิดไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัจ านวน 34,000,000 
หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 รูปีอินเดีย มูลค่ารวม 340 ลา้นรูปีอินเดีย ให้กบับริษทัฯ โดยหุน้กูด้งักล่าวทั้งหมดจะถูกแปลง
สภาพเป็นหุน้ทุนท่ีช าระเต็มมูลค่าแลว้ของบริษทัย่อย เม่ือครบก าหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทั้งน้ี อตัรา
การแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้ทุนจะถกูค านวณ ณ วนัท่ีท าการแปลงสภาพตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศอินเดีย 

ภายใตส้ญัญาหุน้กูด้งักล่าว ก าหนดใหบ้ริษทัย่อยจ่ายช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นอกจากน้ี ภายใตส้ญัญาหุน้กูด้งักล่าวไดก้ าหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัย่อยมีสิทธิซ้ือหุน้ทุนจากการแปลงสภาพคืนจากบริษทั
ฯ ในวนัท่ีหรือภายหลงัจากวนัท่ีมีการแปลงสภาพ และในกรณีท่ีบริษทัย่อยดงักล่าวไม่สามารถซ้ือหุ้นทุนจากการแปลง
สภาพคืนจากบริษทัฯได ้บริษทัฯจะเสนอขายหุน้ทุนจากการแปลงสภาพส่วนหน่ึงใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัย่อย
เพ่ือใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่เปล่ียนแปลง 

ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย เน่ืองจากเง่ือนไขของหุ้นดงักล่าวบงัคบัให ้             
ผูล้งทุนตอ้งใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้เม่ือครบก าหนดแปลงสภาพ 
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เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จ ากดั น าเขา้และจ าหน่าย

วตัถุดิบโลหะมีค่า 
ไทย     

- ราคาทุน   40 40 3,600 3,600 
- ส่วนแบ่งขาดทุนสะสม     6,547 5,379 
รวมมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย     10,147 8,979 

 
 
 4.3 การเปิดเผยราคาประเมนิทรัพย์สิน 

 
     บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประเมินทรัพยสิ์นคร้ังล่าสุดเม่ือเดือนตุลาคม 2560 ซ่ึงผูป้ระเมินราคาอิสระท าการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีเป็นท่ีดินรอการพฒันาส าหรับโครงการในอนาคตโดยใช้
เกณฑว์ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (“Market Approach”)  



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)                                                                      แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

 
5 ขอ้พิพาททางกฎหมาย.doc ส่วนท่ี 1 หนา้ 32 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 
-ไม่มีคดีท่ีมีวงเงินฟ้องร้องตามเกณฑท่ี์ตอ้งเปิดเผย - 
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6.   ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอืน่ 
 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
6.1.1 ข้อมูลเกีย่วกบับริษัท 

 
ช่ือบริษทั    บริษทั แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือย่อหลกัทรัพย์                  PDJ (มีผลบงัคบัใช ้เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2561) 
ประเภทธุรกจิ    ผลิต จดัจ าหน่าย และคา้ปลีกเคร่ืองประดบัแทเ้ป็นหลกั 
 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่   เลขท่ี 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา 
     กรุงเทพมหานคร 10260 
เลขทะเบียนบริษทั   0107537001986 
โทรศัพท์    +66 2769 9999 
โทรสาร                  +66 2769 9998 
ทุนจดทะเบียน    634,769,950 บาท 
ทุนช าระแล้ว    424,639,788 บาท  
Home Page    www.pranda.com 
Responsible Person                นางปราณี คุณประเสริฐ    Email : pranee@pranda.co.th 
     นายปราโมทย ์เตียสุวรรณ์  Email : pramote@pranda.co.th 
     
 
ที่ตั้งสาขา    เลขท่ี 332-333 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี อ  าเภอเมือง 
     จงัหวดันครราชสีมา 30000 
ประเภทธุรกจิ    ผลิตเคร่ืองประดบัแท ้
โทรศัพท์    +66 044 212 593-4 
โทรสาร     +66 044 334 718 
Responsible Person   นายสมศกัด์ิ    ศรีเรืองมนต ์
Email     Somsak_s@pranda.co.th 
 
 
 
 

http://www.pranda.com/
mailto:pranee@pranda.co.th
mailto:pramote@pranda.co.th
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6.1.2 นิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561) 
 

ช่ือนิติบุคคล / ท่ีอยู่ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(%) ของ
บริษัท 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 
ของผู้ร่วมทุน 

ทุน                   
จดทะเบียน 

ทุนช าระแล้ว 

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

ผลิต และจดัจ าหน่าย
เคร่ืองประดบัแฟชัน่ 

96 
 

 100 ลา้นบาท 100 ลา้นบาท 

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

ผลิต จดัจ าหน่าย และ 
คา้ปลีกเคร่ืองประดบั 

100  1.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

1.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

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

จดัจ าหน่าย
เคร่ืองประดบัแท ้

 

75  14.96 
ลา้นยโูร 

14.96  
ลา้นยโูร 

ผูร่้วมทุน : 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 / ท่ีอยู่ ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 
ของผู้ร่วมทุน 

ทุน               
จดทะเบียน 

ทุนช าระแล้ว 

บริษัท พรีม่าโกลด์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 
เลขท่ี 1093/64 ชั้น 12 อาคารเซ็นทรัลซิต้ีบางนา            
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต ้เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท ์ +66 2745 6111 
โทรสาร   +66 2745 6117 
Home Page: www.primagold.co.th 
Responsible Person: นางปราณี  คุณประเสริฐ 
Email: Pranee@pranda.co.th 

คา้ปลีก
เคร่ืองประดบัใน
ประเทศไทย 

100  200 ลา้นบาท 200 ลา้นบาท 

PT Pranda Marketing Indonesia 
JL.I Gusti Ngurah Rai No.1, Jakarta 13420, 
Indonesia 

โทรศพัท ์+62 21 819 9280-2 

โทรสาร  +62 21 819 9223 

Responsible Person: Mr. Kenny Salmon 

Email: Kenny_salmon@yahoo.com    

คา้ปลีก
เคร่ืองประดบั 
ในประเทศ
อินโดนีเซีย 

มีอ  านาจควบคุมการ
ก าหนดนโยบายและ
การด า เ นินงานโดย 
บ จ ก . พ รี ม่ า โ ก ล ด ์
อิน เตอร์ เนชั่นแนล
และรวมถึงมีอ  านาจ
ในการออกเสียงและ
ส่วนไดเ้สียร้อยละ 55  

 2 หม่ืนลา้น 
รูเปีย

อินโดนีเซีย 

1 หม่ืนลา้น 
รูเปีย

อินโดนีเซีย  

ผูร่้วมทุน : 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   
โทรศพัท ์ +1 401 946 2104   
โทรสาร   +1 401 946 2109 
Responsible Person: Mr. Chanat  Sorakraikitikul 
Email: art_s@pranda.co.th 

จดัจ าหน่าย
เคร่ืองประดบัแท้

และ
เคร่ืองประดบั
แฟชัน่ใน
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
และแคนาดา 

100  2 พนัเหรียญ
สหรัฐฯ 

2 พนัเหรียญ
สหรัฐฯ 

 
 

http://www.primagold.co.th/
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ช่ือนิติบุคคล / ท่ีอยู่ ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 
ของผู้ร่วมทุน 

ทุน           จด
ทะเบียน 

ทุนช าระแล้ว 

H.GRINGOIRE s.a.r.l 
No.79 Rue De Turbigo F-75003, Paris, France 
โทรศพัท ์+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 าหน่ายเคร่ืองประดบั
แทใ้นประเทศฝร่ังเศส

และยโุรป 
 

100  5 ลา้นยโูร 5 ลา้นยโูร 

Pranda UK Limited 
PO BOX 59  West Molesey Surrey  KT8 8AY, 
United Kingdom 
โทรศพัท ์ +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 และคา้ปลีก
เคร่ืองประดบัในประเทศ

องักฤษและยโุรป 

100  0.5 ลา้นปอนด ์ 0.5 ลา้นปอนด ์
 

Pranda Jewelry Private Limited 

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

จดัจ าหน่ายเคร่ืองประดบั
แทใ้นประเทศอินเดีย 

51  
 
 

150 
ลา้นรูปีอินเดีย 

87.2114  
ลา้นรูปีอินเดีย 

 

ผูร่้วมทุน : Gunjan Jewelry Private Limited 

   
49 

  

mailto:vinod@pranda.co.in
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ช่ือนิติบุคคล / ท่ีอยู่ ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 
ของผู้ร่วมทุน 

ทุน                   
จดทะเบียน 

ทุนช าระแล้ว 

P.T.Sumberkreasi Ciptalogam  

(เดิมช่ือ P.T. Pranda SCL Indonesia) 

JL.I Gusti Ngurah Rai No.1, Jakarta 13420,Indonesia 

โทรศพัท ์+62 21 819 9280-2 

โทรสาร  +62 21 819 9223 

Responsible Person: Mr. Johnny Salmon 

Email:  Johnny@prandascl.com 

ผลิต และจดัจ าหน่าย
เคร่ืองประดบัแท ้

19  4 พนัลา้น
อินโดนีเซีย 
รูเปียส 

4 พนัลา้นอิน
โดนีเซีรูเปียส 

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

  

21 
20 
20 
10 

  

บริษัท เคแซด - แพรนด้า จ ากดั   
75/51 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร์ 2 ชั้น 24  
ซอยสุขมุวทิ 19 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ    
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ +66 2204 1441-3   
โทรสาร   +66 2204 1444 
Responsible Person: Mr. Heechan Song 
Email:  hcsong@koreazinc.co.kr 

น าเขา้และจดัจ าหน่าย
โลหะเน้ือเงินบริสุทธ์ิ
และทองค าบริสุทธ์ิใน

รูปเมด็และแท่ง 
 

40  30 ลา้นบาท 9 ลา้นบาท 

ผูร่้วมทุน : 1) บจก.โคเรีย ซ้ิงค ์
                2) บจก.แอลจีอินเตอร์เนชัน่แนล 

คอร์ปอเรชัน่ (สิงคโปร์) พีทีอี 
               3) นางสาวฐิติมา สรไกรกิติกลู                

  

34.50 
14.50 

 
11.00 
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6.1.3  บุคคลอ้างองิอืน่ๆ  

ข้อมูลส าคัญอืน่ -ไม่มี  

ช่ือนิติบุคคล / ท่ีอยู่ ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 
ของผู้ร่วมทุน 

ทุน               
จดทะเบียน 

ทุนช าระแล้ว 

บริษัท แพรนด้า ลอดจิง้ จ ากดั 
เลขท่ี 28 ซอยบางนา-ตราด 28  แขวงบางนาใต ้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โทรศพัท ์ +66 2361 3311, +66 2393 8779
โทรสาร  +66 2361 3088, +66 2398 2143 
Responsible Person: Mrs. Panidda Tiasuwan 
Email: panidda@pranda.co.th 

ใหบ้ริการเช่า
อสังหาริมทรัพย/์ 
สังหาริมทรัพย ์

83  50 ลา้นบาท 50 ลา้นบาท 

ผูร่้วมทุน :  1) บจก.แพรนดา้ โฮลด้ิง 
                   2) บจก.ฟอร์เวร์ิด ฟรีแลนด ์
                  3) บจก. อาร์ติโก ้คร๊าฟส์                

  
7 
7 
3 

  

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์+66 2009 9000 โทรสาร +66 2009 9991  
SET Contact center +66 2009 9999 
www.set.or.th/tsd 
SETContactCenter@set.or.th 
 

ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
(เดมิช่ือ บริษัท ส านักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ ากดั) 
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์+66 2264 0777 โทรสาร +66 2264 0789-90 
 www.ey.com 
 

ทีป่รึกษากฎหมาย บริษัท อาร์แอล เคาน์เซิล จ ากดั 
62/15 ซอยธนิยะ ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์+66 2235 3339 โทรสาร +66 2235 3076 
www.rlcounsel.com  
 

http://www.set.or.th/tsd
http://www.ey.com/
http://www.rlcounsel.com/
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ส่วนที ่2  
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 

7.   ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
1. บริษทัมีทุนจดทะเบียน 634,769,950 บาท  

มลูค่าหุน้ละ 1 บาท เรียกช าระแลว้ 424,639,788 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 424,639,788 หุน้ 
 

2. บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอ่ืน   
 

7.2  ผู้ถือหุ้น  
1. รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 
(ก) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่  จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น  

1. กลุ่มครอบครัวผูก่้อตั้งบริษทั 144,327,880 34.00% 

    นายปรีดา เตียสุวรรณ์ 21,996,420 5.18% 

    นางพนิดา เตียสุวรรณ์ 20,232,960 4.77% 

    นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 18,451,160 4.35% 

    นางปราณี คุณประเสริฐ 10,328,560 2.43% 

    นางรัชรา พรรุ่งโรจน ์ 9,581,960 2.26% 

    นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์ 9,280,560 2.19% 

    นางประพีร์   สรไกรกิติกลู 7,400,060 1.74% 

    นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์ 2,720,500 0.64% 

    บุตรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูก่้อตั้ง 29,541,400 6.96% 

    บริษทั แพรนดา้ โฮลด้ิง จ ากดั/1 14,794,300 3.48% 

2. นายประทีป ตั้งมติธรรม 41,179,700 9.70% 

3. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 20,760,800 4.89% 

4. นายสมชาย ปัดภยั 19,610,000 4.62% 

5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 13,525,137 3.19% 

6. BANK OF SINGAPORE LIMITED 11,844,700 2.79% 

7. กองทุนเปิด บวัหลวงสิริผลบรรษทัภิบาล 7,887,900 1.86% 
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รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่  จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น 

8. กองทุนเปิด บวัหลวงสิริผลบรรษทัภิบาลเพ่ือการเล้ียงชีพ 6,227,600 1.47% 

9. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 5,351,345 1.26% 

10. CITI( NOMINEES) LIMITED-HOST-PLUS PTY LTD-
HOSTPLUS POOLED SUPERANNUATION TST-PARADICE 
GLO SMALL 

3,746,100 0.88% 

รวม 274,461,162 64.63% 
 

 

 ผูถื้อหุน้สามารถดูรายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้เพ่ือประชุมสามญัประจ าปีปัจจุบนัไดจ้ากเวบ็ไซตข์อง
บริษทั (www.pranda.com หรือ www.pranda.co.th ส่วน Investor Relations หวัขอ้ ขอ้มูลส าหรับผูถื้อหุน้ : ผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 
 
หมายเหตุ /1 บริษทั แพรนดา้ โฮลด้ิง จ ากดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย:- 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น  จ านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น  

1. นางสาวจรุณีย ์     เตียสุวรรณ์ 220,000 22.00% 

2. นางปราณี          คุณประเสริฐ 120,000 12.00% 

3. นายดุษิต         จงสุทธนามณี 120,000 12.00% 

4. นางประพีร์         สรไกรกิติกลู 110,000 11.00% 

5. นายปราโมทย ์    เตียสุวรรณ์ 110,000 11.00% 

6. นางพนิดา         เตียสุวรรณ์ 100,000 10.00% 

7. นางสาวพิทยา    เตียสุวรรณ์ 100,000 10.00% 

8. นายปิติพงษ ์         เตียสุวรรณ์ 50,000 5.00% 

9. นายชยัศกัด์ิ ศกัด์ิธนเศรษฐ 50,000 5.00% 

10. นายมนสั บารมีชยั 20,000 2.00% 

รวม 1,000,000 100.00% 

http://www.pranda.com/
http://www.pranda.co.th/
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(ข) ไม่มีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจัดการหรือการด าเนินงานของบริษัท                       

อยา่งมีนยัส าคญั 
   กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ท่ีมีอิทธิพล ประกอบดว้ย กลุ่มครอบครัวผูก่้อตั้งตาม (ก) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก 

 

2. บริษทัไม่ได้ประกอบธุรกจิโดยการถือหุ้นในบริษทัอืน่ (holding company)  
 

3. บริษทัไม่มข้ีอตกลงระหว่างกนักบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเร่ืองที่มผีลกระทบต่อการเสนอขายหลกัทรัพย์และการ               
    บริหารงานของบริษทั 
 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่  

  ณ วันท่ี 19 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติและเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นซ่ึงจัดข้ึน                          
ในวนัท่ี 29 มกราคม 2561 บริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมติัให้บริษทัฯ ออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวนวงเงิน               
ไม่เกิน 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 มลูค่าชุดละไม่เกิน 5 ลา้นบาท 

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

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

เงือ่นไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ระยะเวลาในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพมีก 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 าระคืนเงนิต้น ทยอยคืนเงินตน้หรือช าระงวดเดียวเม่ือครบก าหนด ตามขอ้ก าหนด
และเง่ือนไขในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

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

 

2) อ นุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ อ อ ก แ ล ะ เ ส น อ ข า ย ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ท่ี จ ะ ซ้ื อ หุ้ น ส า มัญ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ                                                 
คร้ังท่ี 2   (PDJ-W2) 

ช่ือ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2”) 

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

วธีิการเสนอขาย ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering)  ในอตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 16 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
PRANDA-W2 (16:1) 

จ านวนที่ออก 25,595,562 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท 

อตัราการจดัสรร 16 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 

อายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W2 

ไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 

อตัราการใช้สิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 จ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน
บริษทัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
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ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 สามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W2 ได ้1 คร้ัง และ ถือเป็นคร้ังสุดทา้ย คือ วนัท่ีครบ 1 ปี นบัแต่
วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W2 ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรง
กบัวนัหยดุท าการของบริษทั ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการ
สุดทา้ยของบริษทั ก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 

3) อ นุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ อ อ ก แ ล ะ เ ส น อ ข า ย ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ท่ี จ ะ ซ้ื อ หุ้ น ส า มัญ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ                                                            
คร้ังท่ี 3 (PDJ-W3)  

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

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

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

จ านวนที่ออก 25,595,563 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท 

อตัราการจดัสรร 16 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 

อายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W3 

ไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W3 

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

ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 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 าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ยของบริษทั 
ก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 
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4) อ นุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ อ อ ก แ ล ะ เ ส น อ ข า ย ใ บ ส า คั ญ แ ส ด ง สิ ท ธิ ท่ี จ ะ ซ้ื อ หุ้ น ส า มัญ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ                                                 
คร้ังท่ี 4  (PDJ-W4)  

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

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อและสามารถโอนเปล่ียนมือได ้

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

จ านวนที่ออก 51,191,125 หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท 

อตัราการจดัสรร 8 หุน้สามญัเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 

อายุของใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ PRANDA-W4 

ไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิฯ PRANDA-W4 

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

ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 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 าหนดการใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ยของบริษทั 
ก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 
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5) อนุมติใหบ้ริษทัฯออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯใหแ้ก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษทัฯและหรือบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 2  

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อ และไม่สามารถเปล่ียนมือได ้

ระยะเวลาเสนอขาย ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ
ส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 

จ านวนที่ออก 20,476,450 หน่วย  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท 

สัดส่วนการใช้สิทธิซ้ือ
หุ้นสามญัของบริษทั 

ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 2 สามารถใช้สิทธิไดต้าม
รายละเอียดดงัน้ี 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1:  สามารถใชสิ้ทธิสะสมรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของใบส าคญัแสดง
สิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรร
จากบริษทั 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 2: สามารถใชสิ้ทธิสะสมรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของใบส าคญัแสดง
สิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรร
จากบริษทั (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 และ 2) 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3: สามารถใชสิ้ทธิสะสมรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 100 ของใบส าคญัแสดง
สิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรร
จากบริษทั (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-3) 

วธีิการพจิารณาจดัสรร บริษทัจะพิจารณาจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 ตาม
ความส าคญัของกรรมการและพนกังานต่อการด ารงอยูแ่ละการด าเนินธุรกิจของบริษทั ความ
เหมาะสมจากต าแหน่งหนา้ท่ีงาน ความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษทั อายงุาน ประสบการณ์ 
ผลประโยชนท่ี์จะน ามาสู่บริษทัในอนาคต  

อายุใบส าคัญแสดงสิทธิ
ส าหรับกรรมการและ
พนักงานคร้ังที่ 2 

3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 

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

ราคาการใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 สามารถใชสิ้ทธิไดปี้ละ 1 คร้ัง 
ในวนัครบรอบปีแต่ละปี นบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ัง
ท่ี 2 ในกรณีท่ีวนัก าหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยุดท าการของบริษทั ใหเ้ล่ือนวนัก าหนดการ
ใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัท าการสุดทา้ยของบริษทั ก่อนหนา้วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิประจ าปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ              
โดยคณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาถึงก าไรจากการด าเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เง่ือนไข                        
ทางการเงิน และการตั้งส ารองทุนตามท่ีกฎหมายก าหนด ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 
 

บริษทัย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการหลงัหักส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการ                        
จะพิจารณาถึงก าไรจากการด าเนินงาน เง่ือนไขทางการเงิน และความตอ้งการเงินทุน และจะเสนอผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัเงินปันผล               
ท่ีบริษทัฯ จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2544-2560 เป็นดงัน้ี 

 

ประจ าปี 
ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละการ
จ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผลจ่าย 
(ล้านบาท) 

จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

เงนิปันผลต่อ
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 
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 
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ประจ าปี 
ก าไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละการ
จ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผลจ่าย 
(ล้านบาท) 

จ านวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

เงนิปันผลต่อ
หุ้น (บาท) 

2551 300.07 52.75 158.29 395.75 0.40 

เงินปันผลระหวา่งกาลของก าไรสุทธิงวด
วนัท่ี 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 (419.25) - - - - 

2561/3 48.35 - - - - 

หมายเหตุ : /1 ราคาพาร์เท่ากบั 10 บาท และหลงัจากปี 2544 เป็นตน้ไป ราคาพาร์เท่ากบั 1 บาท 
/2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 14/2550 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2550 มีมติเก่ียวกบันโยบายการจ่ายเงินปัน

ผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ีเน่ืองจาก ปี 2550 เป็นตน้ไป
บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจาก “ส่วนได้
เสีย” เป็น “วธีิราคาทุน” ส่งผลท าใหก้ าไรสุทธิของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากนั 

/3 ส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2561 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผล                     
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 
  

คณะกรรมการบริษทั  ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็น
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทั้งดา้นการเงิน การบัญชี 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 วนัที่ด ารงต าแหน่ง /1 
1. นายปรีดา         เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษทั 20 เมษายน 2559 
2. นางประพีร์      สรไกรกิติกลู รองประธานกรรมการบริษทั 20 เมษายน 2559 
3. นางสุนนัทา     เตียสุวรรณ์ กรรมการ 20 เมษายน 2560 
4. นางปราณี        คุณประเสริฐ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 20 เมษายน 2560 
5. นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์ กรรมการ 18 เมษายน 2561/2 
6. นางสาวพิทยา  เตียสุวรรณ์ กรรมการ 20 เมษายน 2559 

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

18 เมษายน 2561/2 

8. นางรวิฐา          พงศนุ์ชิต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 18 เมษายน 2561/2 

9. นายจ านงค ์    วฒันเกส กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 20 เมษายน 2560 
 

หมายเหตุ :  /1 วนัท่ีด ารงต าแหน่ง เป็นวนัท่ีด ารงต าแหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระท่ีก าหนดตามขอ้บงัคบับริษทั 

   /2 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561 มีมติใหด้ ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ 
นายปราโมทย ์เตียสุวรรณ์ นายวีระชยั ตนัติกลุ และนางรวิฐา พงศนุ์ชิต 

 

รายนามท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่  นางพนิดา เตียสุวรรณ์  
 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนบริษทั 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามและท าการแทนบริษทั ประกอบดว้ย นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์ หรือนางประพีร์ สรไกรกิติกลู 

ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์ หรือนางปราณี คุณประเสริฐ หรือนางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ รวมเป็นสองคน
พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 
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องค์ประกอบของกรรมการบริษัท 
1.  คณะกรรมการบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
2.  คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 20 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่า                

ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3.  คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดแต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน              
โดยท่ีกรรมการอิสระด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ           
คร้ังแรก 

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

ชดัเจน ในการสรรหากรรมการใหด้ าเนินการผา่นกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และการ
พิจารณาจะตอ้งมีประวติัการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆโดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพ่ือ
ประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 

7.  กรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ              
ถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได ้

8.  คณะกรรมการบริษทัควรประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย (Board Diversity)ทั้งในดา้น ทักษะ เช่น                 
ดา้นอุตสาหกรรม บญัชีและการเงิน การจดัการ และกฎหมาย เป็นตน้ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลกัษณะเฉพาะ
ดา้น ตลอดจนเพศและอายุท่ีจ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร ทั้งน้ีตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ได้
เป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่

9.  คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีสะท้อนอ านาจ                          
ท่ีถ่วงดุลกนัอย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษทัเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงสามารถให้ความเห็น
เก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระ 

 

คุณสมบัติของกรรมการ 
1.  กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์  สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีเวลา                 

เพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้
2.  ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั รวมทั้ งต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการ               

ขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจใหบ้ริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์หรือตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  
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3.    ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลง  การจดทะเบียนหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนังสือเวียนท่ีก าหนดให้ถือปฏิบติัท่ีอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือ              
การตดัสินใจของผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาหลกัทรัพย ์

4.     กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุน้ส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ให ้                
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

 
คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
1.     ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
2.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจ

ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่ จะได้พน้จากการมีลกัษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาต          
ต่อส านักงาน ทั้ งน้ีลกัษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของ                
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ 

3.     ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4.     ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น            
ผูถื้อหุ้นท่ีมีนัยหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม                      
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพย ์

       ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ: ใหร้วมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่า
อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือ                  
ให้กูย้ืม ค ้ าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั       
หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่              
ยี่สิบลา้นบาทข้ึนไปแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน                      
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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5.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นสอบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการ
เกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม                       
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เวน้แต่                        
จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6.    ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน             
ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7.    ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น                          
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

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

9.    ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 
 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง ขอ้ 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจ
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทั
ย่อยล าดับเดียวกันผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ 
(collective decision)ได ้

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

ในการด าเนินการของบริษัท กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง               
และรอบคอบ (Duty of Care) และความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั มติคณะกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
(Duty of Obedience) การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุ้นอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบได ้และทนัเวลา (Duty                
of Disclosure) และใหค้ณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 

1. ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ์ และนโยบายของบริษทั รวมทั้งดูแลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
   2. พิจารณาก าหนด และแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนักลุ่มบริษทั และก าหนดเง่ือนไข       
       ตามความจ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชนข์องบริษทั 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 าหนดจะตอ้งมีการหารือเพ่ือหาขอ้แกไ้ข เป้าหมายดงักล่าว
ควรครอบคลุมหลายๆดา้น ทั้ งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดชันีวดัประสิทธิภาพของ               
ผลปฏิบติัและการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งอ่ืนๆ 

5. การบริหารบุคลากร ดงัต่อไปน้ี 
5.1 พิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการ และใหค้วามเห็นชอบกบัวิสยัทศัน ์และกลยทุธ์ทางดา้นการบริหารบุคลากร  
       และแผนพฒันาบุคลากร 

   5.2 พิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการ และใหค้วามเห็นชอบกบักลยทุธ์ดา้นค่าตอบแทนของกลุ่มบริษทั พิจารณา  
         และอนุมติัแผนค่าตอบแทนต่างๆท่ีอิงกบัผลการปฏิบติังานเพ่ือก่อใหเ้กิดแรงจูงใจในการว่าจา้งและรักษา

บุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง 
5.3 ดูแลใหมี้หลกัเกณฑ ์วิธีการ และกระบวนการท่ีชดัเจนโปร่งใส เหมาะสม  และเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร

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

5.4 ดูแลให้กลุ่มบริษทัมีกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผูบ้ริหารระดบัสูงโดย         
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายประจ าไตรมาส และประจ าปีท่ีร่วมกนัก าหนดไว ้

5.5 ดูแลใหมี้การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
6.  การดูแลความครบถว้นสมบูรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

6.1 ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ   
       ดูแลใหมี้การส่ือสารใหก้บัผูป้ฏิบติังานทุกระดบัของบริษทั 
6.2 รายงานความรับผิดชอบทางการเงินประจ าปีเพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าผูถื้อหุน้ไดรั้บรายงานทางการเงิน      

ท่ีถกูตอ้ง 
6.3 ติดตามการด าเนินกิจการของกลุ่มบริษทัตลอดเวลาเพ่ือให้มัน่ใจว่ากรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการ

ด าเนินกิจการตามกฎหมายและนโยบายท่ีวางไว ้
6.4 ดูแลกระบวนการการตรวจสอบภายในในบทบาททางดา้นการควบคุมท่ีส าคญั 
6.5 ดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีส าคญั 
6.6 ดูแลใหมี้กระบวนการจดัการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการท ารายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  
      รวมทั้งดูแลใหมี้การรายงานต่อคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ 
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6.7 ดูแลใหมี้ระบบควบคุมท่ีมีประสิทธิผล ใหข้อ้มลู ถกูตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้ง
กับนโยบายกฎระเบียบ รวมทั้ งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆท่ีเก่ียวข้อง การดูแลทรัพย์สิน การใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสู์งสุด 

6.8 จดัให้มีการถ่วงดุลอ านาจของฝ่ายจดัการ และ/หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมโดยให้
ความส าคญัต่อสดัส่วนหรือจ านวนของกรรมการอิสระ ในคณะกรรมการ 

6.9 ดูแลให้มีกระบวนการในการจดัส่งขอ้มูลเพ่ือให้คณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลจากฝ่ายจดัการอย่างเพียง
พอท่ีจะท าใหส้ามารถปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

6.10 ดูแลให้มีเอกสารประกอบการประชุมครบถว้น และมีการส่งล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ดูแลการจดัท า
รายงานการประชุมใหมี้รายละเอียดครบถว้น และมีระบบการจดัเก็บและควบคุมมิใหมี้การแกไ้ขรายงาน
การประชุมภายหลงัรับรองรายงานการประชุมไปแลว้ 

6.11 ติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึน 
6.12 ดูแลให้บริษทัมีระบบท่ีเหมาะสมในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัและ

สาธารณชนและติดตามการปฏิบติัตามระบบนั้น 
6.13 ดูแลใหมี้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง มีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน 
6.14 ปกป้องและสร้างช่ือเสียงของบริษทั 

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

คุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
7.2 พิจารณาอนุมติับทบาทหนา้ท่ีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนเปล่ียนแปลงองค์ประกอบ รวมทั้ง            

เปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดแ้ต่งตั้งข้ึน 
8. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 

8.1 คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
โดยท าการประเมิน 2 รูปแบบ คือ 

8.1.1 แบบประเมินรายบุคคล - ประเมินตนเอง (Self Assessment)  
8.1.2 แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

8.2 น าผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการใหดี้ยิ่งข้ึน 

9.  ดูแลให้บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชั่น                       
ทุกรูปแบบไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
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10.   อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผูห้น่ึงผูใ้ดและไม่ด าเนินการใดๆท่ีเป็นการขดัแยง้
หรือแข่งขนักบัผลประโยชนข์องบริษทัฯ 

11. ส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ  
ท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ พร้อมทั้ งก ากับดูแลให้มีระบบ             
การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม  เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใชอ้  านาจ
อยา่งไม่ถกูตอ้ง รวมทั้งป้องกนัการกระท าผิดกฎหมาย 

12.  ดูแลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยตามสิทธิอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้
สามารถใชสิ้ทธิในการดูแลรักษาผลประโยชนข์องตนเอง และไดรั้บข่าวสารอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และทนัเวลา 

13.   ตระหนกัถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัเคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น        
และ ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากบัดูแลใหมี้กระบวนการและช่องทางการส่ือสารใน
การรับและจดัการกบัขอ้ร้องเรียนของผูท่ี้ประสงค์จะแจง้เบาะแสหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างชัดเจน       
และเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการ
ไดโ้ดยตรง 

14.  ให้ประธานกรรมการบริษทัด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีกล่าวขา้งตน้              
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

15.   จดัใหมี้เลขานุการบริษทั(Corporate Secretary) เพ่ือช่วยด าเนินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการและบริษทั 
อนัได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนการให้ค าแนะน าแก่กรรมการและบริษัท                      
ในการปฏิบติัและด าเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ อีกทั้ง   
ดูแลใหก้รรมการ  และบริษทัฯ มีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และสนบัสนุน
ใหก้ารก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอ านาจหนา้ท่ีให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผูจ้ดัการ              
เพ่ือน าไปปฏิบติั 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระท าการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
   แทนคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีการมอบอ านาจดงักล่าว ผูไ้ดรั้บมอบอ านาจนั้นตอ้งไม่มีอ านาจอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าว 
   หรือบุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ (“บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้”) ใหมี้ความหมายตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศของ 
   คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใด 
   กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
            

เวน้แต่เร่ืองท่ีกฎหมายและข้อบงัคับของบริษทั รวมถึงการท ารายการตามหลกัเกณฑ์ข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนดให้เร่ืองท่ีจะกระท าได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม                    
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ผูถื้อหุ้นก่อน ทั้งน้ีก าหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนอ่ื์นใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ใหก้รรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
3. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้าย 
     ของบริษทั 
4. อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
5. อนุมติัการใหกู้ย้ืมแก่บริษทัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะผูถื้อหุน้ หรือบริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการ 
    คา้ต่อกนัหรือบริษทัอ่ืน ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
6. อนุมติัการเขา้ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะ  ผูถื้อหุน้ในวงเงินส่วนท่ีเกิน 
    อ  านาจคณะกรรมการบริหาร หรือบริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืน  
7. อนุมติัการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษทัยอ่ย 
8. อนุมติัการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
9. อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหน้ี ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
10. อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
11. อนุมติัการปรับสภาพ ท าลาย ตดับญัชี ซ่ึงสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีเลิกใช ้ช ารุดสูญหาย ถกูท าลาย 
      เส่ือมสภาพหรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้มีมลูค่าทางบญัชีรวมในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
12. อนุมติัซ้ือสินคา้ วตัถุดิบ และวสัดุส้ินเปลือง จ านวนเงินเกินกวา่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป 
13. อนุมติัค่าใชจ่้ายทัว่ไป เกินกวา่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป 
14. อนุมติัค่าใชจ่้ายในการบริจาคเพ่ือการกศุล การใหเ้งินสนบัสนุนจ านวนเงินเกินกวา่  5 แสนบาท  ข้ึนไป 
15. อนุมติัค่าใชจ่้ายในการใหค่้าของขวญั และค่าบริการตอ้นรับจ านวนเงินเกินกวา่ 1 แสนบาท ข้ึนไป 
16. อนุมติัซ้ือทรัพยสิ์นถาวรท่ีมีการตั้ งงบประมาณเกินกว่า 20 ลา้นบาทข้ึนไป และไม่ได้ตั้งงบประมาณอนุมติัเกินกว่า                     

5 ลา้นบาทข้ึนไป 
17. อนุมติัการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี  และ/หรือ การ      

ด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการคา้ของบริษทั และ/หรือท่ีเป็น 
      ปกติวิสยัทางการคา้ในส่วนท่ีมีทุนทรัพยเ์กินอ านาจ คณะกรรมการบริหาร 
18. อนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมท่ีมิใช่ปกติวิสยัของธุรกิจในวงเงินส่วนท่ีเกินอ านาจคณะกรรมการบริหาร 
19. เสนอการเพ่ิมทุนหรือลดทุน หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น การแกไ้ข เปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั                 

และ/หรือ วตัถุประสงคข์องบริษทัต่อผูถื้อหุน้ 
20. มอบอ านาจให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 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 หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่งหนังสือ                        

นัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือให้กรรมการบริษทัมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตดัสินใจ               
อยา่งถกูตอ้งในเร่ืองต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

4. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นเสียงช้ีขาดในท่ีประชุมคณะกรรมการ                                             
5. มีบทบาทในการก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยหารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ และมีมาตรการท่ีดูแล             

ใหเ้ร่ืองส าคญัไดถ้กูบรรจุเป็นวาระการประชุม 
6. ประธานกรรมการมีหนา้ท่ีจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็น

ส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ       
และสรุปมติท่ีประชุม 

7. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจดัการ 

8. ส่ือสารขอ้มลูส าคญัต่างๆใหค้ณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 
9. สนับสนุนให้กรรมการบริษทั เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุมเพ่ือควบคุมการประชุมให้มี    

ประสิทธิภาพ และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 
10. เป็นเสียงช้ีขาดในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ส าหรับกรณีปกติท่ีใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง       

มีคะแนนเสียงเท่ากนั 
11. สนบัสนุนใหค้ณะกรรมการบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัตาม    

กฎหมาย  
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การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

คณะกรรม
การบริษทั 

คณะกรรม
การบริหาร

กลุ่ม 

คณะกรรม 
การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรม 
การการเงนิ
และบริหาร
ความเส่ียง 

คณะกรรมกา
รส่งเสริม
คุณค่าร่วม
และความ
รับผดิชอบ
ต่อสังคม 

รวม 18
คร้ัง 

รวม 12 
คร้ัง 

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

1. นายปรีดา            เตียสุวรรณ์ 16/18      
2. นางประพีร์        สรไกรกิติกลู 17/18   3/3 4/4  
3. นางสุนนัทา        เตียสุวรรณ์ 17/18   3/3   
4. นายปราโมทย ์    เตียสุวรรณ์ 18/18 12/12  3/3 4/4 2/4 
5. นางปราณี           คุณประเสริฐ 17/18 10/12  3/3 4/4  
6. นายวีระชยั         ตนัติกลุ  18/18  4/4 3/3   
7. นางรวิฐา พงศนุ์ชิต  16/18  1/4    
8. นายจ านงค ์ วฒันเกส  17/18  3/4    
9. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 18/18 12/12   4/4  
10. นางพนิดา     เตียสุวรรณ์    3/3   
11. นายเดชา นนัทนเจริญกลุ  11/12   4/4  
12. นายชนตัถ ์ สรไกรกิติกลู  12/12   4/4  
13. นายดุษิต จงสุทธนามณี     4/4  
14. ศ.ดร. ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน ์  11/11    4/4 
15. นายสมศกัด์ิ ศรีเรืองมนต ์      4/4 
16. นางนิรารัตน ์ ธนาเลขะพฒัน ์      3/4 
17. นางฉว ี จารุกรวศิน      1/4 
18. นางสาวศศิโสภา วฒักีเจริญ      3/4 
19. นางสาวสุพร รุ่งพิทยาธร      1/4 
20. นายปิติพงษ ์ เตียสุวรรณ์      1/4 
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หมายเหตุ : 
1.  คณะกรรมการบริษทั จ านวน 9 ท่าน ไดแ้ก่ ล  าดบัท่ี 1-9 
2.  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม จ านวน 6 ท่าน ไดแ้ก่ ล  าดบัท่ี 4-5, 9, 11-12 และล าดบัท่ี 14  
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.  คณะกรรมการการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสงัคม จ านวน 7 ท่าน ไดแ้ก่ ล  าดบัท่ี 4 และ 14-20  
7.  ตวัเลขในตาราง หมายถึง จ านวนคร้ังท่ีมาประชุม/จ านวนคร้ังท่ีมีการประชุมระหวา่งท่ีกรรมการอยูใ่นต าแหน่ง 

 
8.2 ผู้บริหาร 

เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 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. ศ.ดร. ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน ์ 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 าแหน่งระดบับริหารในสายบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบั
ผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า      
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โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1-6 คือผูบ้ริหารของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

 

 
8.โครงสร้างการจดัการ                                 ส่วนท่ี 2 หนา้ 58 

8.3 เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ ง นายดุษิต จงสุทธนามณี ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้ งแต่วนัท่ี                      

19 ธนัวาคม 2551 ซ่ึงเลขานุการบริษทั คือ ผูท่ี้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง เพ่ือช่วยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
และบริษทั อนัไดแ้ก่ การประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ ตลอดจนการใหค้ าแนะน าแก่กรรมการบริษทัในการปฏิบติัและ
ด าเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษทั และบริษทัฯ                
มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และสนบัสนุนใหก้ารก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐาน             
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

องค์ประกอบและคุณสมบัติ 
1. ตอ้งมีความรู้ขั้นพ้ืนฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยบริษทั
มหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

2. ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ 
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษทั และความสามารถในการส่ือสารท่ีดี  
 

หน้าที่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 
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

ปฏิบติัตามอยา่งถกูตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษทั 
5. ใหค้ าแนะน ากรรมการบริษทัในการจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทั และจดัส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สีย

ใหป้ระธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. จดัท ารายงานสารสนเทศท่ีส าคัญและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย ์                

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

นโยบาย 
9.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานก ากับดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ              

ตลาดหลกัทรัพย ์และกระทรวงพาณิชย ์
10. ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของบริษทั 
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11. ดูแลให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                      
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

13. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 
 

8.4  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท  
 

หลกัเกณฑ์และนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท 
  

บริษทัฯ ไดแ้บ่งลกัษณะของค่าตอบแทนออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ กรรมการบริษทัท่ีไม่ไดมี้ส่วนบริหารงานและกรรมการท่ีมี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน ซ่ึงจะเปิดเผยรวมไวก้บัค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยมีแนวทางการใหค่้าตอบแทน ดงัน้ี 

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

และหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีพิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจ านวน
ค่าตอบแทนกรรมการโดยเช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ีบริษทัสร้างใหก้บัผูถื้อหุ้น  และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้
ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติั 

3) ก าหนดค่าตอบแทนโดยมีการด าเนินการท่ีโปร่งใสโดยค านึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบและสอดคลอ้งกบัผลการ
ปฏิบติังาน และกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาวของบริษทั รวมถึงพิจารณาจากการเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงาน            
ในระดบัของกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกนัซ่ึงมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีจะข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจการพิจารณา
กลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4) เพ่ือท่ีจะรักษากรรมการบริษทัท่ีมีศกัยภาพไว ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษทัโดยค านึงถึงประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน โดยใหอ้ยู่ในลกัษณะท่ีเหมาะสม
และระดบัท่ีสามารถจูงใจหรืออยูใ่นระดบัท่ีเทียบเคียงไดก้บัท่ีปฏิบติัในอุตสาหกรรม 
 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท 
1) คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ในการท าหน้าท่ีพิจารณานโยบาย      

และหลกัเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนท่ีพิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจ านวน
ค่าตอบแทนกรรมการโดยเช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ีบริษทัสร้างให้กบัผูถื้อหุ้น และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ                  
ใหค้วามเห็นชอบ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติั 

2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ก าหนดให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษทั ประสบการณ์ 
ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน โดยให้อยู่ในลกัษณะท่ี
เหมาะสมและระดับท่ีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการบริษทั ท่ีมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการได้ หรืออยู่ในระดบัท่ี
เทียบเคียงไดก้บัท่ีปฏิบติัในอุตสาหกรรม 
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                ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน ส าหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
           (ก)  ค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษทั/1 ประกอบดว้ยเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และโบนสั 
 

                                       หน่วย: ลา้นบาท 

รายช่ือ 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

ต าแหน่ง 

คณะกรรมการ
บริษทั 

(เงนิเดอืนและ
โบนัส) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(เงนิประจ า
ต าแหน่งและ

โบนัส) 

รวม 
 

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษทั 5.088  5.088 
2. นางประพีร์ สรไกรกิติกลู กรรมการบริษทั/กรรมการ

การเงินและบริหารความเส่ียง/
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

1.586  1.586 

3. นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์  กรรมการบริษทั/กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน 

1.506  1.506 

4. นายวีระชยั ตนัติกลุ กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 0.780 0.780 

4. 5. นางรวิฐา   พงศนุ์ชิต กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

 0.520 0.520 

6. นายจ านงค ์  วฒันเกส  กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

 0.520 0.520 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 8.180 1.820 10.000 
 

   

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

 ลกัษณะค่าตอบแทน จ านวน (คน) จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 
กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร เงินเดือน และโบนสั  6 18.073 

   หมายเหตุ:  มีกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จ านวน 3 คน 
        

ค่าตอบแทนอืน่ 
 เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

                     ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายสมทบเงินเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่ กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 
 

(ก) ในฐานะกรรมการบริษทั 
รายช่ือ จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 

1. นายปรีดา         เตียสุวรรณ์ 0.2348 
3. นางประพีร์      สรไกรกิติกลู 0.0366 
4. นางสุนนัทา     เตียสุวรรณ์ 0.0695 
                       รวม 0.3409 

    

(ข) ในฐานะผูบ้ริหาร 
 จ านวน (คน) จ านวนเงนิ (ล้านบาท) 

ผูบ้ริหาร 6 0.7530 
 
 

 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 
(โครงการ ESOP) 

 

             เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 จ านวนไม่เกิน 
20,476,450 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุน้ และมีอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ี
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรและ ก าหนดรายละเอียดของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ (PDJ ESOP-2) โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 14 สิงหาคม 2561 
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีส้ินสุดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 14 สิงหาคม 2564 
จ านวนท่ีให ้(หน่วย) 20,476,450 
อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ         ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

บริษทัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ สามารถใชสิ้ทธิไดปี้ละ 1 คร้ังในวนัครบรอบปีแต่ละปี นบัแต่วนัออก

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก 14 สิงหาคม 2562 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 14 สิงหาคม 2564 
สัดส่วนการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ 

การใช้สิทธิคร้ังท่ี 1: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกิน                     
ร้อยละ 25 ของใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ                   
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ 
การใช้สิทธิคร้ังท่ี 2: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกิน                
ร้อยละ 50 ของใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ               
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิคร้ัง
ท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2) 
การใช้สิทธิคร้ังท่ี 3: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่เกิน               
ร้อยละ 100 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแต่ละ
คนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 
ถึง คร้ังท่ี 3) 

 

 โครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับปฏิบัติงาน  
          คณะกรรมการบริษทัก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัใน  
การประเมินผลงาน และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ผู ้บริหารระดับสูงและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั และก าหนดให้กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในการประเมินผลงาน                 
ของพนักงานทุกระดับฏิบัติงาน และน า เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นผูพิ้จารณาอนุมัติ โดยให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาวซ่ึงรวมถึง 

1) พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการด าเนินงานระยะสั้ น เช่น โบนัส และ                   
ผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น Balanced Scorecard 
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2) ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน ค านึงถึงระดบัค่าตอบแทนเท่ากบัระดบัอุตสาหกรรมโดยประมาณ      
และ ผลการด าเนินงานของกิจการ 

3) มีการส่ือสารใหเ้ป็นท่ีรับทราบส าหรับนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล 
  

8.5  บุคลากร 
  

 จ านวนพนกังานทั้งหมดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจ านวนดงัต่อไปน้ี  
จ านวนพนักงาน การผลติ การจดัจ าหน่าย การค้าปลกี อืน่ๆ รวม 

พนกังานปฏิบติัการ/บริการ (คน) 2,078 2 226 2 2,308 
พนกังานส านกังาน (คน) 653 101 89 3 846 

รวม (คน) 2,731 103 315 5 3,154 
 

หมายเหตุ :  บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานใดๆ 
 
ผลตอบแทนพนักงาน 

 

บริษทัฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุด จึงดูแลพนกังานใหไ้ดรั้บผลตอบแทน สวสัดิการใหเ้กิด
ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจดัสรรสวสัดิการแก่
พนกังานอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัฯ อยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม
เดียวกนั โดยบริษทัฯ มีนโยบายการประเมินผลของการปฏิบติังานดว้ยตวัช้ีวดั KPI เพ่ือใชว้ดัผลส าเร็จจริงเทียบกบัความ
คาดหวงัท่ีตกลงกนัไว ้(Objective Measurement)   

 

ในปี 2561 ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย มีจ านวนเงินรวม  956 ล้านบาท                          
โดยค่าตอบแทนท่ีให้แก่พนกังานของบริษทัฯ นั้นอยู่ในรูปของเงินเดือน ค่าแรง และโบนสั และสวสัดิการอ่ืนๆ ซ่ึงจ าแนก
สวสัดิการออกเป็น 3 หมวดหลกั ดงัน้ี 

1. สวสัดิการเงินช่วยเหลือ  
บริษทัฯ จดัสวสัดิการเงินช่วยเหลือให้แก่พนกังาน อาทิ กรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร กรณีผูบ้ริหารและ

พนกังานเสียชีวิต กรณีบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ของผูบ้ริหารและพนกังานเสียชีวิต ตามระเบียบบริษทัฯ  
2. สุขภาพและประกนัชีวิต ไดแ้ก่ การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี การประกันสุขภาพกลุ่ม และการประกัน

อุบติัเหตุกลุ่ม 
2.1 การตรวจสุขภาพประจ าปี  

บริษทัฯ ไดมี้การจดัตรวจสุขภาพประจ าปีให้แก่ ผูบ้ริหาร พนกังานระดบัซุปเปอร์ไวเซอร์ อาวุโส พนกังาน
กลุ่มเส่ียง และนกัศึกษาทวิภาคี  
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2.2 การประกนัสุขภาพกลุ่ม บริษทัฯ ไดมี้การท าประกนั ดงัน้ี 
   -     การท าประกนับุคคล (กลุ่ม) 

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

 

3. กองทุน ไดแ้ก่  
3.1 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

บริษทัได้มีประกาศ การจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยมีวตุัประสงค์ เพ่ือเป็นหลักประกันในการ
สนบัสนุนเงินออม ส าหรับพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุ ลาออก โดยมีคุณสมบติัการเขา้สมคัรเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพดงัน้ี ผูบ้ริหารตอ้งมีอายงุานครบ 3 ปี พนกังานตอ้งมีอายคุรบ 5 ปีข้ึนไป 
3.2 กองทุนเงินทดแทน  

บริษทัฯ ไดมี้การข้ึนทะเบียนกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบญัญติัเงินทดแทน 
3.3 กองทุนเงินประกนัสงัคม  

 บริษทัฯ ไดมี้การข้ึนทะเบียนประกนัสงัคม ตามพระราชบญัญติักองทุนประกนัสงัคม 
  

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
บริษทัฯ ยึดถือว่า พนกังานหรือทุนมนุษย ์(Human Capital) คือทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององค์กรท่ีจะช่วยเพ่ิมขีด

ความสามารถในการขบัเคล่ือนธุรกิจ และเป็นการวางรากฐานการด าเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืนใหแ้ก่องคก์ร จึงไดใ้หค้วามส าคญัในการ
พฒันาความรู้และทกัษะต่าง ๆ ใหก้บัพนกังานอยา่งสม ่าเสมอ จะเห็นวา่พนกังานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์
การท างานมายาวนาน สามารถช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเน่ือง ท าให้บริษทัฯ                     
ผลิตช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 

 

บริษทัฯ ไดบู้รณาการอบรมพฒันาพนกังานใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์องคก์ร โดยมีการจดัท าแผนก าหนดเส้นทาง
การพฒันาบุคลากรบนพ้ืนฐานสมรรถนะ (Competency-based Training Road Map) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เร่ืองการสนบัสนุนความรู้ขององคก์รท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานทางธุรกิจ ทั้งช่วยก าหนดกรอบ
ในการวางแผนการฝึกอบรมระยะยาวให้กบับุคลากรในองคก์รใหต้รงกบัต าแหน่งงานและความสามารถอย่างแทจ้ริง เนน้ให้
พนกังานมีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งในดา้นความรู้ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพ            
และหลกัจริยธรรมในการด าเนินชีวิต เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ผลกัดนัใหอ้งคก์รเติบโตกา้วหนา้  
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บริษทัฯ ยงัสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีเขม้แข็ง ท่ีเรียกว่า “คุณค่าร่วมของแพรนดา้” ประกอบดว้ย ผนึกก าลงัเพ่ือ                 
ความเป็นหน่ึง (Teamwork) พฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง (Continuous Improvement) ใส่ใจทุกสายสัมพนัธ์ (Stakeholder Focus) และ
ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพฒันาองค์กร ตลอดปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัโครงการอบรมสร้าง
ความสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกนัเป็นทีม  (Team Building : Grow Together...ลดช่องว่างสร้างพลงั) อย่างต่อเน่ือง                           
มีจดัท าแผนการพฒันาพนกังานเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ
ท่ีแตกต่างกนัระหวา่งบุคคล เป็นการจูงใจใหพ้นกังานมีโอกาสเติบโตกา้วหนา้ในอาชีพ 

 

ทั้งน้ีปี 2561 บริษทัฯ มีงบประมาณในการฝึกอบรมทั้งส้ิน ประมาณ 1.6 ลา้นบาท จดัใหพ้นกังานไดรั้บการอบรม              
ทั้งภายในและภายนอก รวม 87  หลกัสูตร  ไดรั้บการฝึกอบรม จ านวนกว่า 3,300 คน คิดเป็นจ านวนชัว่โมงท่ีไดรั้บการ
ฝึกอบรมเฉล่ีย 1.05 วนั/ คน/ปี  นอกจากน้ียงัก ากับดูแลการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยประเมินผล                     
ความพึงพอใจในการจดัฝึกอบรมเฉล่ีย ซ่ึงเท่ากบั 83.83 % โดยมุ่งเนน้พฒันาทกัษะรอบดา้น (Multi Skill) ให้กบัพนกังาน            
ทุกคนอย่างทัว่ถึง เพ่ือให้เป็นบุคคลท่ีมีศกัยภาพ มีความรู้ความสามารถ และทกัษะท่ีตอบสนองกบัวิสัยทศัน์ เป้าหมายของ
บริษทัในแต่ละปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
  

บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี           
(Good Corporate Governance) ดว้ยการปลูกฝังจิตส านึกและจริยธรรมในการท างานใหแ้ก่พนกังาน ตลอดจนการ  
ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม                       
โดยได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร ตั้ งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา                   
เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนกังานทุกคน โดยน าหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของบริษทัไปใชก้บัการบริหารจดัการในทุกระดบัของธุรกิจอย่างเป็นกิจวตัร จนกลายเป็นวฒันธรรมท่ีดี
ขององคก์ร  ในการสร้างคุณค่าร่วมท่ียึดถือปฏิบติัร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นการปฎิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่าเทียม 
การปฏิบติังานเพ่ือผลประโยชนข์องบริษทัอยา่งเตม็ความสามารถ ดว้ยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยส่งผล
ให้ความเช่ือมัน่ และความมัน่ใจ ต่อผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย คณะกรรมการ                   
จึงมีการควบคุมดูแลให้บริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้หลกัเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย ์                  
แห่ง    ประเทศไทย และระเบียบปฏิบติัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เพ่ือการก ากบัดูแลกิจการให้ทดัเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง และเสริมสร้าง
ระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
    คณะกรรมการบริษทัก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้น “คู่มือหลกัการ

ก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Manual) ตั้งแต่ปี 2543 เป็นตน้มา และไดมี้การทบทวนและปรับปรุง
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์ของบริษทั และแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตามหลักเกณฑ์และการส ารวจ                  
โครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies : CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Institute of Director : IOD) และ

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการของ
บริษทัจดทะเบียน ประจ าปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2018) ในระดบั 5 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent ) 
ซ่ึงบริษทัฯ เป็น 1 ใน 142 บริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บคะแนนอยู่ในระดบัดีเลิศ 
จากบริษัทจดทะเบียนท่ีได้รับการประเมินทั้ งส้ิน 657 บริษัท และเป็น                   
1 ใน 51 บริษทั ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษทัจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าทาง
การตลาด 1,000 - 2,999 ลา้นบาท ซ่ึงมีทั้งส้ิน 201 บริษทั จากการส ารวจการ
ก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนประจ าปี 2561 จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
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คณะกรรมการบริษทัไดน้ าหลกัปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 (Good 
Corporate Governace Code: “CG Code”)ไปปรับใชใ้นการก ากบัดูแลใหกิ้จการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว
น่าเช่ือถือส าหรับผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพ่ือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืน           
โดยก าหนดนโยบายการก ากบักิจการเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ทุกคน ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบติัดงัน้ี 

  
1.  คณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามคู่ มือหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี            

ของบริษทัดว้ยความเช่ือมัน่ ศรัทธา และเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลของบริษทัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะเพ่ือการพฒันา
อย่างย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นปรัชญาท่ีมุ่งเนน้ความสมดุลและพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยให้ความส าคญั
กบัการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมดัระวงั ค านึงถึงหลกัคุณธรรม ซ่ึงตรงกับหลกัการพ้ืนฐานของบริษทัใน                  
8 ประการอนัประกอบดว้ย 

- Accountability: ความรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระท าของตนเอง และสามารถช้ีแจงหรือ
อธิบายการตดัสินใจนั้นได ้

- Responsibility: ความรับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
- Integrity: ความซ่ือสตัยสุ์จริต 
- Equitable Treatment: การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั มีความเป็นธรรม   
- Transparency: ความโปร่งใสในการด าเนินงานท่ีตรวจสอบไดแ้ละการเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส       
แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

- Ethics: การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
- Vision to Create Long Term Value: การมีวิสยัทศันใ์นการสร้างมลูค่าเพ่ิมใหก้บัองคก์รในระยะยาว 
- Corporate Social Responsibility: การมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

2.  คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน จะน าหลกัการก ากับดูแลกิจการของบริษทัไปปฏิบัติ          
ในการบริหารจดัการธุรกิจทุกระดบั โดยถือเป็นกิจวตัรจนเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร 

3.  คณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมัน่ในความเป็นธรรม ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย             
อย่างเท่าเทียมกนั ปฏิบติังานเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัอย่างเต็มความสามารถดว้ยความสุจริต โปร่งใส               
และสามารถตรวจสอบได ้

4.  คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน อาจเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ      
ของบริษทัเพ่ือให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัมาตรฐานการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนความตอ้งการของสังคม              
ท่ีเปล่ียนแปลงไปและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

5.  การปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัถือเป็นดชันีช้ีวดัท่ีส าคญัในการประเมินผลการบริหาร
จดัการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษทักบัผูบ้ริหาร และประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานทุกคน 

6. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพิ้จารณาทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ  และกลยทุธ์ เป็นประจ าทุกปี 
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2.  คณะกรรมการชุดย่อย 
 

    คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือกลัน่กรองและก ากับดูแลการด าเนินงาน        
ของบริษทัเฉพาะเร่ือง ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุด คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ   
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม
และความรับผิดชอบต่อสังคม และเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม  2561 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติั
ทบทวนการปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการชุดย่อย ซ่ึงทบทวนอ านาจด าเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย 
ดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
 

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

รายช่ือ     ต าแหน่ง 
1. นางปราณี     คุณประเสริฐ  ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม / กรรมการผูจ้ดัการ  

    (สายการตลาด) 
2. นายปราโมทย ์    เตียสุวรรณ์  กรรมการผูจ้ดัการ (สายผลิต) 
3. นางสาวพิทยา    เตียสุวรรณ์  รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายผลิต) 
4. นายชนตัถ ์        สรไกรกิติกลู  กรรมการบริหาร 
5. นายเดชา     นนัทนเจริญกลุ  รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายตลาด) 
6. ศ.ดร. ชาญณรงค ์    พรรุ่งโรจน ์    รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายผลิต)    
 

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

 

คุณสมบัต ิ
1. กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ           

และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้
2. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นฐานะผูบ้ริหาร   

ของบริษทั 
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3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน
เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
 

1.   แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทน และสวสัดิการแก่พนกังาน     
ระดบัต่างๆ 

2.  แต่งตั้ง ถอดถอน คณะท างานอ่ืนใดเพ่ือด าเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของกลุ่มบริษทัฯ 
3.  ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือ จา้งท่ีปรึกษา หรือ ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณีจ าเป็น     

ดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
4.  ออกประกาศว่าดว้ยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอ านาจให้แก่กรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือพนักงาน              

ผูด้  ารงต าแหน่งทางการบริหารเป็นผูล้งนามอนุมติัเบิกจ่ายสินทรัพยข์องบริษทัได ้
5.  อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือในวงเงินไม่เกินจ านวน 50 ลา้นบาทต่อปี 
6.  อนุมติัการใหกู้ย้ืมแก่บริษทัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯในฐานะผูถื้อหุน้ ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ านวน 

50 ลา้นบาทต่อปี 
7.  อนุมติัการเพ่ิมทุนในบริษทับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
8.  อนุมติัการเขา้ค ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯในฐานะผูถื้อหุ้น หรือ    

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

ถกูท าลายเส่ือมสภาพหรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้มีมลูค่าทางบญัชีรวมไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อปี 
12. อนุมติัค่าใชจ่้ายในวงเงินเกินกวา่ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
13. อนุมติัซ้ือสินคา้ วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง ในวงเงินเกินกวา่ 5 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
14. อนุมติัค่าใช้จ่ายในการบริจาคเพ่ือการกุศล การให้เงินสนับสนุนจ านวนเงินเกินกว่า 2 แสนบาท แต่ไม่เกิน           

5 แสนบาท 
15. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการให้ค่าของขวญั และค่าบริการต้อนรับจ านวนเงินเกินกว่า 5 หม่ืนบาทแต่ไม่เกิน                 

1 แสนบาท 
16. อนุมติัการปรับสภาพราคา การท าลาย ซ่ึงวตัถุดิบ และ/หรือ สินคา้คงเหลือท่ีเส่ือมสภาพหรือลา้สมยั ซ่ึงจะท าให ้     

มีมลูค่าทางบญัชีลดลงไดต้ามมลูค่าท่ีเกิดข้ึนจริง 
17. อนุมติัการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ     

การด าเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆในนามบริษทัฯ ส าหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสยัทางการคา้ของบริษทัท่ีมี
ทุนทรัพยไ์ม่เกินจ านวน 2 ลา้นบาทต่อปี และ/หรือ ท่ีเป็นปกติวิสัยทางการคา้ท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่เกินจ านวน 20           
ลา้นบาทต่อปี 
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18. อนุมติัส่งพนกังานไปดูงาน หรือไปศึกษางานยงัต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อคร้ัง 
19. อนุมติัการเขา้ท าธุรกรรมท่ีมิใช่ปกติวิสยัของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจ านวน 10 ลา้นบาท 
20. การมอบอ านาจให้แก่กรรมการบริหารคนใดคนหน่ึง และ/หรือพนกังานระดบับริหารของบริษทั และ/หรือ     

บุคคลอ่ืนใดท าการแทนตนไดน้ั้นใหอ้ยูภ่ายใตต้ารางอ านาจด าเนินการและอ านาจอนุมติั 
21. มีอ านาจเชิญผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ใหค้วามเห็น เขา้ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร  

ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 
22. ออกระเบียบปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
 

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

2.   ก าหนดแนวทางการด าเนินกิจการ การพฒันา และการขยายธุรกิจใหเ้ป็นไปตามแนววิสัยทศัน์  พนัธกิจ กลยุทธ์      
นโยบายและมติคณะกรรมการบริษทั 

3.   แต่งตั้ งผู ้บริหารบริษัทเ พ่ือปฏิบัติหน้า ท่ีทุกต าแหน่งเว ้นแต่การแต่งตั้ งผู ้บริหารระดับสูงต้องได้รับ                  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งสามารถมอบอ านาจใหบุ้คคลใดๆไปด าเนินการแทนในเร่ืองใดๆ
ท่ีอยูใ่นหนา้ท่ีและรับผิดชอบตามท่ีเห็นสมควร 

4.   ก าหนดระเบียบปฏิบติังานของพนกังานบริษทัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.   พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างต าแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆของ

พนกังาน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดบัฝ่ายลงไป 
6.   พิจารณากลัน่กรองผลการปฏิบติังานและการบริหารงบประมาณและสินทรัพยป์ระจ าไตรมาส/ประจ าปีก่อน

เสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา 
7.   พิจารณาอนุมติัแผนงบประมาณประจ าปีและก ากบัดูแลและติดตามประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม      

นโยบาย เป้าหมาย และแผนงบประมาณท่ีได้รับอนุมติั และพิจารณาอนุมติัเงินโบนัสและรางวลัพนักงาน      
และผลประโยชนอ์ยา่งอ่ืนเพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจพนกังาน 

8.   ดูแลใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมรัดกมุโดยประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
9.   ใหป้ระธานกรรมการบริหารกลุ่มด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีกล่าวมาขา้งตน้อยา่ง 
      มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
10. บริหารจดัการใหบ้ริษทัด าเนินธุกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดหลกัธรรมาภิบาล และไม่สนบัสนุนการคอร์รัปชัน่ทุก     

รูปแบบไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
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บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ 
 

1.   มีอ  านาจในการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบริษทั
ระเบียบ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม  

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

3.  มีอ  านาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแยง้กับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ
ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

4.   มีอ  านาจในการมอบอ านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะแทนได ้โดยการมอบอ านาจ
ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวใหอ้ยู่ภายใตข้อบเขตแห่งการมอบอ านาจตามหนงัสือมอบอ านาจ  และ/
หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้ก าหนด หรือค าสั่งท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บริษทัฯ ก าหนดไวต้าม
ตารางอ านาจด าเนินการและอ านาจอนุมติั 

5.   เป็นผูน้ าและปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างตามหลกัจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือสร้าง
เสริมและพฒันาให้บริษทัด าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบติัตามกฎหมาย ศีลธรรมและวฒันธรรมอนัดี   
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 

                6.   ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกลุ่มมอบหมาย 
                 7.   จา้ง บรรจุ แต่งตั้ง และลงโทษทางวินัยพนักงาน ลูกจ้าง และให้พนักงาน ลูกจา้งพน้สภาพการจา้ง รวมทั้ ง         

การเล่ือนปรับเงินเดือนและค่าจา้งของพนกังาน ลกูจา้ง แต่ไม่รวมถึงพนกังาน หรือลูกจา้งท่ีคณะกรรมการบริษทั
หรือระเบียบข้อบงัคับก าหนดให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูจ้ ้าง บรรจุ แต่งตั้ งลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง           
ในการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีดงักล่าว 

              8.    กรรมการผูจ้ดัการจะมอบอ านาจให้รองกรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ีเห็นสมควรปฏิบติัการแทนก็ไดก้ าหนด
เง่ือนไขในการท างานของพนกังานและลูกจา้ง ออกค าสั่งหรือประกาศก าหนดวิธีการบริหารงานและการด าเนิน
กิจการของบริษทั โดยไม่ขัดแยง้กบัระเบียบของบริษทัและมติคณะกรรมการบริษทั และมติคณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม 

                  9.    ด าเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษทั และมติคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม รวมทั้ง                        
ก าหนดหนา้ท่ีใหพ้นกังานและลกูจา้งของบริษทัระดบัต่างๆปฏิบติัเพ่ือประโยชนข์องบริษทั 

ทั้งน้ี การใชอ้  านาจของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการดงักล่าวขา้งตน้ ไม่สามารถกระท า
ได ้หากกรรมการผูจ้ดัการมีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ กบับริษทัฯ ในการ
ใชอ้  านาจดงักล่าว 
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2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงไดพิ้จารณาอนุมติัจดัตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2542 เป็นตน้มา เพ่ือเป็นเคร่ืองมือส าคญัของคณะกรรมการบริษทั 
ในการก ากบัดูแล และการบริหารงานให้มีมาตรฐานท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส มีการควบคุมภายในท่ีดีและมีระบบการ
รายงานท่ีน่าเช่ือถือเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์และมีคุณสมบติั
ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการท างานอย่าง
เต็มท่ี และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั ส าหรับองค์ประกอบและคุณสมบติัให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี   และความรับผิดชอบได้
ก าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดและไดต้ราเป็นกฎบตัรไวอ้ย่างชดัเจน 
โดยมีผูต้รวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบถึงความเพียงพอของระบบการตรวจสอบ และการควบคุมภายในของ
บริษทั และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

ปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และใหผู้จ้ดัการส านกัตรวจสอบ
ภายในของบริษทัเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบนัมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 

 

                รายช่ือ                                ต าแหน่ง 
1. นายวีระชยั ตนัติกลุ   ประธาน 
2. นางรวิฐา พงศนุ์ชิต  กรรมการ 
3. นายจ านงค ์ วฒันเกส   กรรมการ 
หมายเหตุ : กรรมการล าดบัท่ี 3 เป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน 

 

คุณสมบัต ิ
1. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมี         
เวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้  ความสามารถและปฏิบัติหน้า ท่ีให้แก่บริษัทได้ และกรรมการมีความรู้                  
และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีตอ้งมีกรรมการตรวจสอบ                 
อย่างนอ้ย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ                        
งบการเงินได ้

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

3. ตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษทัฯ    
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
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อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ           
ท่ีเก่ียวข้องมา ช้ีแจงให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าจ าเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูล               
ไดทุ้กระดบัขององคก์ร  

2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอรับค าปรึกษาจาก ผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั หรือจา้งท่ีปรึกษา         
หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. สอบทานให้บริษทัฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ     
โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงิน 

2. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของส านกัตรวจสอบภายใน ตลอดจน          
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้างผูบ้ริหารระดับสูงสุดของส านักตรวจสอบภายใน       
หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

3.สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของ                      
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ประสบการณ์ 
และปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบบญัชีนั้น รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย         
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว    
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ง              
การเปิดเผยหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
ช. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบ        
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7.ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง และน าเสนอต่อ    
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั  

8. สอบทานสรุปผลตรวจสอบอนัเก่ียวเน่ืองกบัทุจริต และก าหนดมาตรการป้องกนัภายในองคก์ร  
9. สอบทานและใหค้วามเห็นแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ในเร่ืองความเหมาะสม และสอดคลอ้ง
กบันโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั 

10. รับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพ่ือสอบทานการควบคุมภายใน และรายงานต่อ      
คณะกรรมการบริษทั 

11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2.3 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
 

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมติัแต่งตั้ 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. นายวีระชยั  ตนัติกลุ   ประธาน 
2. นางประพีร์  สรไกรกิติกลู  กรรมการ 
3. นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์  กรรมการ 
4. นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์  กรรมการ 
5. นางปราณี  คุณประเสริฐ  กรรมการ 
6. นางพนิดา  เตียสุวรรณ์  กรรมการ 

 

รายช่ือที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
1. นายปรีดา  เตียสุวรรณ์   
2. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 
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คุณสมบัต ิ
1. กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ           

และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้
2. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่วา่จะท าเพ่ือประโยชนข์องตน หรือประโยชนข์องบุคคลอ่ืน 
 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
1. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็นดว้ย
ค่าใชจ่้ายของบริษทั 

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

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบด้านการสรรหา 
1.   พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัทั้งในเร่ืองของจ านวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาด ประเภท

และความซบัซอ้นของธุรกิจ คุณสมบติัของกรรมการแต่ละคนในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ
ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่

2. พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทัโดยความ           
เป็นอิสระอยา่งนอ้ยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ                       
ขององค์กร เช่น หลกัเกณฑก์ารพิจารณากรรมการเดิมเพ่ือเสนอให้ด ารงต าแหน่งต่อหลกัเกณฑก์ารประกาศ           
รับสมคัรต าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑก์ารเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือกรรมการ หลกัเกณฑก์ารใชบ้ริษทั
ภายนอกสรรหา หลกัเกณฑก์ารพิจารณาบุคคลจากท าเนียบกรรมการ อาชีพ หรือหลกัเกณฑก์ารให้กรรมการ     
แต่ละคนเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม 

4. จดัท าแผนการพฒันากรรมการ เพ่ือพฒันาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจท่ี
กรรมการบริษัทด ารงต าแหน่งอยู่  บทบาทหน้า ท่ีของกรรมการ และพัฒนาการต่างๆท่ีส าคัญ เ ช่น                             
ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. จดัท าแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และทบทวนแผนการพฒันาประธานกรรมการบริหารกลุ่ม       
และกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเน่ืองให้มีผูสื้บทอดงาน       
ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงในต าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได้
เพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษทัสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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6. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัด เ ลือกกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย                      
และผูบ้ริหารระดบัสูง 

7. ด าเนินการสรรหา คดัเลือกและเสนอผูท่ี้มีคุณภาพและคุณสมบติัเหมาะสมใหด้ ารงต าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง ต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทน 

8. เสนอหลกัเกณฑ ์วิธีการ และขั้นตอนการด าเนินการประเมินผลงานผูบ้ริหารระดบัสูงต่อคณะกรรมการบริษทั 
9. ด าเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารระดบัสูงตามท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรรหา ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบด้านการก าหนดค่าตอบแทน 
1.  เสนอหลกัเกณฑ์และแนวทางในก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดับสูง รวมทั้ งเสนอ

หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการก าหนดค่าตอบแทน 
2. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผลส าหรับกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงต่อ     

คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 
3.  ด าเนินการก าหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลท่ีมีคุณภาพและคุณสมบติัเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั     

และผูบ้ริหารระดบัสูง  
4.  พิจารณาเสนอการปรับปรุงนโยบายและระเบียบการบริหารค่าตอบแทนของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัสภาวะ     

ของตลาดแรงงานในขณะนั้น 
5.  ใหค้  าช้ีแจง และตอบค าถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
6.  รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารตามข้อก าหนด                

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56 -1) และรายงานประจ าปี           
ของบริษทัฯ 

7.  ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

2.4 คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั ไดอ้นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง โดยมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงท่ีปฏิบติังานครบวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งเขา้มา             
อีกได ้ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ 7 ท่าน ประกอบดว้ยรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

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

 

รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการการเงนิและบริหารความเส่ียง ประกอบด้วย 
 1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์ 
 2. นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์ 
 3. นายวิบูลย ์ ศรีสุรินทร์ 
 

คุณสมบัต ิ
1. กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์สุจริต                  

มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทั
ได ้

2. กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการใน               
นิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตน
หรือประโยชนข์องบุคคลอ่ืน 

 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
1. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ าเป็นดว้ย
ค่าใชจ่้ายของบริษทั 

2. มีอ านาจเชิญคณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงให้ความเห็นร่วม
ประชุมหรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 

3. มีอ  านาจแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือ บุคลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง   
และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือ คณะท างานท่ีเ ก่ียวข้องกับการบริหารความเ ส่ียงตามความเหมาะสม              
รวมทั้งก าหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบเพ่ือประโยชนใ์นการด าเนินการตามวตัถุประสงค ์

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 
 

 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบด้านการเงิน  
1. ด าเนินการจดัหาทุนตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือใชใ้นการด าเนินกิจการของกลุ่มบริษทั 
2. วิเคราะห์โครงการลงทุน (Project Feasibility Study) ทั้งความเส่ียง และผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บของกลุ่ม 
    บริษทั (Expected ROCE) เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
3. ควบคุม ดูแลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของทุกบริษทัท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินรวม (Consolidated       

Financial Statements) เป็นรายไตรมาส เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัทราบ  
4. ประเมินความอยู่รอดของทุกบริษทัท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินรวม (Viability Review) ทั้งความเส่ียง                  

และผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ (Expected ROCE) เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  
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5. ก ากบั ควบคุม ดูแลงบประมาณประจ าปีของทุกบริษทัท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินรวม (Fiscal Budget)            
เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

6. ก ากบั ควบคุม ดูแลตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานดา้นการเงิน (Financial Indicators) ของทุกบริษทัท่ีมีผลกระทบกบั
งบการเงินรวม  

7. รายงานดา้นการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกไตรมาส    
8. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารการเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบด้านการบริหารความเส่ียง  
1. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเ ห็นต่อนโยบาย  และกรอบการบริหารความเ ส่ียง ก่อนน า เสนอ                             
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาและให้ความเห็นในการก าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบ 

3. ก ากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให ้             
กลุ่มบริษทัฯ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์รและการปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง 

4.  สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เ พ่ือ ติดตามความเส่ียงท่ีมีสาระส าคัญ และด าเนินการเพ่ือให้                
มัน่ใจวา่องคก์รมีการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงท่ีส าคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน             
เป็นผูส้อบทานเพ่ือใหม้ัน่ใจว่า 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
แนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขขอ้มลูต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง  

8. ประเมินความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่นท่ีอาจเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการอย่างสม ่าเสมอ เช่น งานขาย              
และการตลาด งานจัดซ้ือ การท าสัญญาต่างๆ งานบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบญัชี เป็นต้น รวมถึง        
การหาวิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

2.5 คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสังคม 
       คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม มีบทบาทในการส่งเสริมและสนบัสนุน

การสร้างคุณค่าร่วม (Core Values) ใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มบริษทั โดยจะตอ้งสร้างการมีส่วนร่วมของพนกังานอย่างทัว่ถึง 
ปรับปรุงกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้เป็นระบบ มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการประยุกต์กิจกรรม 
โครงการเขา้มาสู่วิถีการปฏิบติังาน และการด าเนินชีวิตอย่างสอดคลอ้ง กลมกลืนตามคุณค่าร่วมท่ียึดถือร่วมกนั    
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และหากครบวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งเขา้มาอีกได ้ ซ่ึงมีรายนามต่อไปน้ี 
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                            รายช่ือ    ต าแหน่ง 
1. ศ.ดร. ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน ์                          ประธาน 
2. นายสมศกัด์ิ  ศรีเรืองมนต ์  กรรมการ 
3. นางฉว ี  จารุกรวศิน  กรรมการ 
4. นางสาวศศิโสภา วฒักีเจริญ  กรรมการ 
5. นางสาวสุพร  รุ่งพิทยาธร  กรรมการ 
6. นายปิติพงษ ์  เตียสุวรรณ์  กรรมการ 

 

รายช่ือที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 
1. นายปรีดา    เตียสุวรรณ์  
2. นางพนิดา    เตียสุวรรณ์ 
3. นายปราโมทย ์  เตียสุวรรณ์ 

 

คุณสมบัต ิ
1. กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ           

และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้
2. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพ            

อย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของ
บุคคลอ่ืน  

 

อ านาจด าเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสังคม 
1. ด าเนินงานภายใตน้โยบายการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสงัคม  
2. ด าเนินงานเก่ียวกบัโครงการและกิจกรรม เพ่ือเช่ือมโยงวิสัยทศัน์ขององค์กรสู่พฤติกรรมการปฎิบติัอย่างเป็น 
รูปธรรม เหมาะสม โดยสามารถอนุมติัค่าใชจ่้ายในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 

3. จดัท ารายงานผลด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑอ์นัเป็นท่ียอมรับ 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสังคม 
1. ก าหนดนโยบายดา้นการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทั  
2. เช่ือมโยงวิสัยทศัน์ขององค์กรสู่พฤติกรรมการปฏิบติัภายในกรอบคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม    
อยา่ง เป็นรูปธรรมและเหมาะสม 

3. ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสงัคมใหเ้กิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์ร 
4. ส่งเสริมการจดัระบบ การบริหาร จดัการ ประเมินผล และพฒันาการท างาน หรือโครงการ กิจกรรมท่ีตอบสนอง

ต่อคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสนับสนุนการน ามาประยุกต์ใช ้           
อยา่งเหมาะสม  
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5. ส่งเสริมการส่ือสาร ประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างพนกังานดว้ยกนั ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั     
โดยการเสริมสร้างความเขา้ใจนโยบายองค์กร และการจูงใจให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการมุ่งไปสู่จุดหมาย         
ขององคก์ร 

6. พิจารณาแต่งตั้ งคณะท างาน ตลอดจนคณะเลขานุการ เ พ่ือท าหน้าท่ีสนับสนุนการท างาน คุณค่าร่วม                   
และความรับผิดชอบต่อสงัคม ไดต้ามความเหมาะสม 

 

3.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ  ผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง 
   
3.1 หลกัเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

    คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้  ากบัดูแลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน 
โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการดงัน้ี 

 

1.  คุณสมบัต ิ
1.1 กรรมการอสิระ 
   การสรรหากรรมการอิสระนั้นใหเ้ป็นไปตามองคป์ระกอบกรรมการบริษทั และคุณสมบติัของกรรมการ

อิสระท่ีบริษทัก าหนดไวใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ ซ่ึงตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และน าเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นบริษทั
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

1.2  กรรมการ 
     คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

ตามท่ีก าหนดไวใ้นหวัขอ้โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงเหมาะสมและสมควรไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
บริษทั เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง   (แลว้แต่กรณี) โดยมีขั้นตอนการสรรหาท่ี
โปร่งใส และชดัเจน  
 

2. กระบวนการสรรหา 
1. ในการสรรหารายช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้  าหนดกรอบการสรร

หาท่ีจะสร้างความมัน่ใจไดว้่าผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการตามหลกั Fiduciary Duty             
ท่ีส าคญัสองประการ คือ การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care)  และความซ่ือสัตยสุ์จริต 
(Duty of Loyalty) โดยหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการจะค านึงถึงโครงสร้าง ของกรรมการบริษทัความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบติั และทกัษะของ
กรรมการท่ีจ าเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษทั โดยจดัท า  Skills matrix เพ่ือก าหนดคุณสมบติัของ
กรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจ าเป็น ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจ
พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะมาด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัจากการแนะน าของกรรมการอ่ืนในบริษทัฯ  การ
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการโดยผูถื้อหุ้นของบริษทัการสรรหาโดยท่ีปรึกษาภายนอก 
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(Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการ               
สรรหาโดยกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร 

 2. นอกเหนือจากการสรรหารายช่ือโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอช่ือผูท่ี้สมควรเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหา และ
ก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาโดยก าหนดระยะเวลาในการเสนอช่ือใหมี้เวลาเพียงพอในการพิจารณากลัน่กรองตาม
กระบวนการท่ีคณะกรรมการก าหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จง้สารสนเทศไปยงั
ระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยใหผู้ถื้อหุน้เสนอรายช่ือไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั  และส่งประวติัของ
กรรมการท่ีเสนอไปท่ีอีเมล ์board@pranda.co.th และบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการจะตอ้งส่งหนงัสือยืนยนัการ
เขา้เป็นกรรมการ มายงับริษทัภายใน วนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี ทั้งน้ีเม่ือบริษทัฯ ไดรั้บเอกสารครบถว้นแลว้จะ
น าเสนอเขา้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือท าการคดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลของผูท่ี้มีคุณสมบติั
เหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทัเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณา เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบแลว้    
บริษทัฯ จะเสนอช่ือบุคคลดงักล่าวเพ่ือขออนุมติัเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นให้ถือ
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลงัจากท่ีไดรั้บการอนุมติัแต่งตั้งจาก
ผูถื้อหุ้น หรือจากมติคณะกรรมการบริษทั (กรณีแต่งตั้ งทดแทนกรรมการท่ีลาออก)  บริษัทฯ ได้ด าเนินการ                    
โดยจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 3. เพ่ือความชดัเจน โปร่งใส คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการในการ
เสนอช่ือกรรมการให้ผูถื้อหุ้นทราบ รวมทั้งจดัเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอช่ือท่ีระบุถึงขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการ
พิจารณาเหตุผลสนบัสนุน  

 4. กลัน่กรองและตรวจสอบรายช่ือผูท่ี้จะเสนอช่ือเป็นกรรมการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งว่าไม่ได้เป็น                  
ผูท่ี้ถูกข้ึนบญัชีด าหรือถอดถอนจากบญัชีรายช่ือท่ีหน่วยงานเหล่าน้ีจดัท าข้ึน รวมทั้งท าการพบปะ และสัมภาษณ์
บุคคลท่ีผา่นการกลัน่กรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

5. ในการเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอรายช่ือใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาในจ านวนเกินกว่าจ านวนกรรมการท่ีจะสรรหา เพ่ือให้คณะกรรมการมีโอกาสคดัเลือกกรรมการท่ีมีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาตามจ านวนท่ีตอ้งการแต่งตั้ง 

 6. คณะกรรมการจัดส่งรายช่ือและประวติักรรมการท่ีจะพิจารณาแต่งตั้ งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุม 

 7. ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ไดน้ าเสนอผลงาน (Contribution) 
และประวติัการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ ใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

 8. ในการน าเสนอรายช่ือกรรมการให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน         
ทีละคน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในท่ีประชุม 

 9. จดัใหมี้การปฐมนิเทศใหก้บักรรมการใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการคร้ัง
แรก 

mailto:board@pranda.co.th
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ทั้งน้ี เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษทัฯ จะจดัใหมี้การปฐมนิเทศส าหรับกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ 
โดยจดัใหมี้การบรรยายสรุปวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และคุณค่าร่วมของบริษทัพร้อมทั้งจดัใหมี้เอกสารส าหรับกรรมการท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งใหม่เพ่ือประกอบการท าหนา้ท่ี ซ่ึงจดัท าเป็นคู่มือการปฐมนิเทศกรรมการเขา้ใหม่ อนัประกอบดว้ย 

1. ข้อมูลตอนเรียนเชิญเข้ารับต าแหน่งกรรมการ (Pre-Orientation) ได้แก่ ประวติับริษทั ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผูถื้อหุ้นใหญ่ และกรรมการ 
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานอย่างนอ้ย 3 ปี
ยอ้นหลงั หนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ขอ้มลูท่ีใชป้ฐมนิเทศเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (Orientation) ไดแ้ก่ เร่ืองท่ี
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอบเขตหน้าท่ี  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 1 ปี                          
คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ นโยบายการก ากบัดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ตลอดจน
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีส าคญัของบริษทั รวมทั้งหลกัสูตรอบรมกรรมการ และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั เป็นตน้ 

3. การพบประธานกรรมการบริษทั  กรรมการผูจ้ดัการ  ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังแรก                  
เพ่ือแจง้ให้กรรมการใหม่ทราบถึงนโยบายท่ีส าคญัของบริษทั วฒันธรรมองค์กร และความคาดหวงัในความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการใหม่ท่ีจะมีส่วนช่วยคณะกรรมการบริษทัให้ท าหน้าท่ีไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

3.  หลกัเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนเลอืกตั้ง/แต่งตั้งกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดงันี ้ 
1.  การเลือกตั้งกรรมการบริษทัโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การเลือกตั้งกรรมการบริษทั แทนกรรมการ              

ท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการบริษทัเพ่ิมเติม (กรรมการใหม่) จะเป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามขอ้บงัคบัของบริษทั คือ 

1. ถือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้ งบุคคลคนเดียว              

หรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามล าดับลงมาเป็นผู ้ได้รับเลือกตั้ งเป็นกรรมการ             

เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการ
เลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง
ในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองการปฏิบติั
ต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั จึงไดมี้การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้น
รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั สามารถเสนอช่ือบุคคลเขา้รับ



              บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

 

9. การก ากบัดูแลกจิการ                                            ส่วนที่  2  หน้า 83 

 

การคดัเลือกเพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัไดเ้ป็นการล่วงหนา้ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 

2. การแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ                 
โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหก้รรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัตามกฎหมาย
วา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดัก าหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถดัไป เวน้
แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว  จะอยู่ใน
ต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรค
หน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงท่ีไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 
3.2 หลกัเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดบัสูงสุด 

          คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหารกลุ่มดงัน้ี  

1.  คุณสมบัต ิ
1. คุณลกัษณะ 

(1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability) 
(2) การตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตุผล (Informed judgment) 
(3) มีวุ ฒิภาวะและความมั่นคง เ ป็นผู ้รับฟัง ท่ี ดีและกล้าแสดงความคิดเห็น ท่ีแตกต่าง                  

และเป็นอิสระ    
(4) ยึดมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการ 

2.  มีความรู้ ความสามารถ ในการด าเนินธุรกิจ เป็นผูท่ี้มีทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบติัเฉพาะ 
ในดา้นต่างๆ ท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อธุรกิจของบริษทั 

3.  มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และ                      
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 

4. ประสบการณ์ในธุรกิจ เคร่ืองประดบัและอญัมณี และการบริหารจดัการองคก์รท่ีจะเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการด าเนินกิจการของบริษทั และศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ก่บริษทั 

5.  ประสบการณ์ในการเป็นผูน้ าขององคก์ร มีภาวะความเป็นผูน้ าสูง 
6.  ไดรั้บการยอมรับจากองคก์รธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

      7.  ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
 

2. วธีิการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือกจากคุณสมบติัท่ีก าหนด และ

เสนอต่อกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั  
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3.3 หลกัเกณฑ์และการสรรหาผู้บริหารระดบัสูง  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนร่วมกบัประธานกรรมการบริหารกลุ่ม พิจารณาหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการในการสรรหาและแต่งตั้ งบุคคล เห็นชอบบุคคลท่ีประธานกรรมการบริหารกลุ่ม เสนอให้เป็นผูบ้ริหาร
ระดบัสูงดงัน้ี 

 

1.  คุณสมบัต ิ
1. คุณลกัษณะ 

(1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability) 
(2) การตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตุผล (Informed judgment) 
(3) มีวฒิุภาวะและความมัน่คง เป็นผูรั้บฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ 
(4) ยึดมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการ 

2. มีความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
3. มีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ                

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด 
        

  2.  วธีิการสรรหา 
     คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาให้ความเห็นชอบตามการเสนอของ
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และเสนอต่อกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาอนุมติั      

 

4.  การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

4.1 การควบคุมดูแล การจดัการ และรับผดิชอบการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

บริษทัฯ ก าหนดระเบียบปฏิบติัให้การเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทั
ย่อยและบริษทัร่วมตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอจากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และ
บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม มีหนา้ท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด          
ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้ นๆ และบริษัทฯได้ก าหนดให้บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ งนั้ น ต้องได้รับอนุมัติ                      
จากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติั   
จากคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีการส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตาม
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทั 
 

นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัย่อย บริษทัฯ ก าหนดระเบียบใหบุ้คคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้นตอ้งดูแล    
ใหบ้ริษทัย่อยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท ารายการ
ส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล  และการท า
รายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องก ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล                    
และการบันทึกบญัชีของบริษทัย่อยให้บริษทัฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้ัน
ก าหนดดว้ย 
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บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายทางการเงินกลุ่มแพรนดา้ (PRANDA Group Financial Policy) ส าหรับการบริหาร
จดัการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงัน้ี 

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

 

แผนงานทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ตอ้งจดัส่งใหค้ณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นผูอ้นุมติั โดยมีก าหนดในการส่ง
แผนงานภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี และมีการทบทวนแผนงานทั้งหมดอีกคร้ังภายในเดือนเมษายนของปีถดัไป 
  

อีกทั้งบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งช้ีแจงแผนงานทั้งหมดเป็นลายลกัษณ์อกัษรหากผลการปฏิบติังานแตกต่าง
จากแผนงานท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ีหากบริษัทย่อยและบริษทัร่วมต้องการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือ                    
ค ้าประกนัใดๆ และการท าสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ท่ีผกูพนักิจการ รวมถึงการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดรั้บ
การอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

          
4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษทักบัผู้ถือหุ้นอืน่ในการบริหารจดัการบริษทัย่อย และบริษทัร่วม  
     ไม่มีขอ้ตกลงอ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมรวมผลตอบแทนเป็นไปตามสดัส่วนการ          

ถือหุน้ปกติ 
 

5.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
 

บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัปฏิบติัและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและการใชข้อ้มูลภายในของพนกังานเป็น             
ลายลกัษณ์อกัษร โดยมีสาระส าคัญคือ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผูอ่ื้นจากการปฏิบติัหน้าท่ีการงาน         
ไม่เปิดเผยความลบัของบริษทั และไม่น าขอ้มูลความลบัของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน             
โดยมิไดรั้บอนุญาตจากบริษทั  ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซ่ึงอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั
บริษทัโดยมิได้แจ้งให้บริษทัทราบ และห้ามมิให้บุคคลใดท่ีล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษทัท่ียงัมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชน โดยท าการซ้ือขายหุ้นของบริษทัเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้น พร้อมทั้งไดก้ าหนดบทลงโทษ
ส าหรับกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนส าหรับการใชข้อ้มลูภายในในทางมิชอบ ผูฝ่้าฝืนจะถูกลงโทษทางวินยั และ/หรือกฎหมาย
แลว้แต่กรณี โดยบริษทัไดก้ าหนดจรรยาบรรณว่าดว้ยการรักษาความลบั การรักษาความน่าเช่ือถือ และความพร้อม
ใชข้อ้มลู รวมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทั โดยมีแนวปฏิบติัและมาตรการบทลงโทษไวด้งัน้ี 

 

แนวปฏิบัต ิ
1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ และบุคคลภายในอ่ืน พึงรักษาขอ้มูลภายใน 

และเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันน าไปสู่การแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเอง           
หรือบุคคลอ่ืนในทางมิชอบ หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 
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2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ และบุคคลภายในอ่ืน ต้องไม่น าข้อมูล
ความลบัของบริษทัฯ ไปใช้เพ่ือผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนไม่ว่าทางตรง     
หรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม หรือแมพ้น้สภาพหรือส้ินสุดการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไปแลว้ 

3. บริษทัฯ ก าหนดให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สัญญาและขอ้ตกลงท่ีมีไวก้บัคู่สัญญาถือเป็นความลบัท่ีไม่อาจ
เปิดเผยใหบุ้คคลอ่ืน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ และคู่สญัญาเท่านั้น 

4. บริษัทฯ มอบหมายให้ผู ้บังคับบัญชาในล าดับขั้นต่างๆ มีความรับผิดชอบท่ีจะต้องควบคุมไม่ให้มี            
การร่ัวไหลของข้อมูล และข่าวสารท่ีส าคัญของบริษัทฯ เผยแพร่ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ           
ถา้มีการกระท าฝ่าฝืนจะพิจารณามาตรการทางวินยั ตามระเบียบของบริษทั 

5. การใชข้อ้มูลภายในร่วมกนัของพนกังานจะตอ้งอยู่ในกรอบหน้าท่ี และความรับผิดชอบเท่าท่ีพนักงาน     
พึงไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 

6. กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบให้ปฏิเสธการแสดง     
ความเห็นต่างๆ ดว้ยความสุภาพและแนะน าใหส้อบถามจากหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายและรับผิดชอบใน
การเปิดเผยขอ้มลูนั้นโดยตรง เพ่ือใหก้ารใหข้อ้มลูถกูตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

7. หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์มีนโยบายในการหลีกเล่ียงการคาดการณ์ในอนาคต หรือใหค้วามคิดเห็นใดๆ 
เก่ียวกบัขอ้มูลท่ีมีระยะเวลาล่วงหน้าต ่ากว่า 6 เดือน เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลกัทรัพย ์     
แห่งประเทศไทยและหลกัสากล ทั้งน้ีนกัลงทุนยงัคงสามารถพบปะพูดคุยกบัเจา้หนา้ท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์
เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาว 

8. บริษทัฯ จะประกาศช่วงเวลางดติดต่อกบันกัลงทุนเป็นเวลา 30 วนัล่วงหนา้ก่อนวนัเปิดเผยงบการเงินต่อ
สาธารณชน โดยในช่วงเวลางดติดต่อกบันกัลงทุนนั้น บริษทัฯ จะงดการตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัผล
ประกอบการและการคาดการณ์ ทั้งน้ียกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการตอบค าถามต่อขอ้เท็จจริงหรือช้ีแจงขอ้มูล     
ท่ีไดมี้การเปิดเผยแลว้ หรือช้ีแจงข่าวสารใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือสอบถามมุมมองต่อธุรกิจ    
ในระยะยาวเท่านั้น โดยบริษทัฯ จะพยายามหลีกเล่ียงการนดัประชุมนกัวิเคราะห์ หรือผูล้งทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว หรือหากมีความจ าเป็นนดัประชุมในช่วงเวลาดงักล่าวแลว้ จะมีการกล่าวถึงการด าเนินธุรกิจ ใน    
ระยาวเท่านั้น 

9. บุคลากรของบริษทัฯ ควรเกบ็รักษาขอ้มลูไวอ้ยา่งนอ้ย 10 ปี ทั้งท่ีเก็บไวเ้ป็นเอกสารและท่ีเก็บไวเ้ป็นขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์ เผื่อมีการเรียกใชเ้อกสารบางประเภทตอ้งมีการรักษาไวต้ามท่ีกฎหมายก าหนด บุคลากรของ
บริษทัฯ ควรท าการศึกษาเป็นกรณีไป เม่ือครบก าหนดใหน้ าเอกสารไปท าลาย 
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การซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์ 
แนวปฏิบัต ิ

1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ของบริษทัและบริษทัในเครือ ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั 
ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เก่ียวกบัฐานะการเงินและสถานะของบริษทั 
รวมถึงห้ามน าขอ้มูลงบการเงินรวมถึงขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ท่ีทราบไป
เผยแพร่แก่บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั  และบริษทัในเครือ ควรละเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ย่างนอ้ย 
24 ชัว่โมง แต่หากขอ้มลูมีความซบัซอ้นมากควรรอถึง 48 ชัว่โมง ภายหลงัจากขอ้มลูไดมี้การเผยแพร่แลว้  

3. กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 
ของบริษทั และบริษทัในเครือ ประสงค์ท่ีจะซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ความประสงค ์      
ในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยม์ายงัเลขานุการบริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 

4. กรรมการ และผูบ้ริหารส่ีรายแรกตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีทจ.23/2551 รวมถึง
คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพย ์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจดัส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
ทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายในวันเดียวกับท่ีส่งรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 

มาตรการบทลงโทษ 
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษทัและบริษทัยอ่ย คนใดท่ีไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณวา่ดว้ยการรักษา

ความลับ การรักษาความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใช้ข้อมูล รวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์บริษัทดังกล่าว                      
โดยพิจารณาลงโทษทางวินยั โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็น
หนงัสือ การภาคทณัฑ ์ตลอดจนอาจถกูพิจารณาลงโทษถึงขั้นใหอ้อกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญา
และทางแพ่งตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คือ จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงิน
ไม่เกิน 2 เท่าของประโยชนท่ี์ไดแ้ต่ไม่นอ้ยกวา่ 500,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 

ส าหรับการรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร บริษทัไดมี้หนงัสือแจง้ให้
ทราบถึงภาระหนา้ท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจดัส่ง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีในระหว่างปี 2561 
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ได้รายงานการถือครองหลกัทรัพย์โดยเปรียบเทียบการเพ่ิมข้ึน (ลดลง)              
ณ วนัปิดสมุดทะเบียน ระหวา่งวนัท่ี วนัท่ี 3 มกราคม 2561 และ 28 ธนัวาคม 2561  ดงัน้ี  
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ล าดบัที่ รายช่ือ 
จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนหุ้นเพิม่ 

(ลด) ระหว่างปี 
(หุ้น) 

28 ธันวาคม 2561 3 มกราคม 2561 

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์ 21,996,420 21,996,420 - 
2. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 18,451,160 18,170,960 280,200 
3. นางปราณี คุณประเสริฐ 10,328,560 9,910,360 418,200 
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. นายชนตัถ ์ สรไกรกิติกลู 466,000 440,000 26,000 
8. นายเดชา นนัทนเจริญกลุ - - - 

9. 
ศาสตราจารย ์
ดร.ชาญณรงค ์ 

พรรุ่งโรจน ์ - - - 

 

6.  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 ผูส้อบบัญชี ของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล              

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 หรือ นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523  หรือ 
นายฉตัรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5813 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  

 ค่าตอบแทนท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องจ่ายให้แก่ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในปี 2561                    
มีรายละเอียดดงัน้ี 
                                                                               หน่วย:  บาท 

 บริษทัฯ บริษทัย่อย 
1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีบริษทั 2,830,000 1,000,000 
2. การตรวจสอบรายการการออกหุ้นกู้

แปลงสภาพ การออกใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน และ
การออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุ้นส ามัญ ให้ แ ก่ ก ร รมกา ร  แล ะ
พนกังานของบริษทั 

50,000 - 

3. การสอบทานผลกระทบจากมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน เรือ่งรายได้
จากสญัญาท่ีท ากบัลกูคา้ (TFRS 15) 
และเคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS9) 

150,000 - 

รวม 3,030,000 1,000,000 
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7. ระดับความเข้าใจและการน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีไปปรับใช้ 
                  คณะกรรรมการบริษทั ไดมี้การประชุมพิจารณาการน าหลกัปฏิบติั 8 ขอ้ ตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี
ส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2561 โดยคณะกรรมการบริษทัตะหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีในฐานะผูน้ า (governing body) 
ขององคก์ร และมีกรรมการทุกคนท่ีไดศึ้กษาหรือไดรั้บฟังค าบรรยายหลกัปฏิบติัตาม CG Code จนเขา้ใจประโยชน์
และหลกัปฏิบัติในการน าไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย ัง่ยืนแลว้ รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติตาม                 
หลกัปฏิบติัใน CG Code แต่ละขอ้ เพ่ือให้มัน่ใจว่า ผลการปฏิบติั (outcome) มีความเหมาะสม หรือมีแผนพฒันา                     
ใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองแลว้ 
 

8.  การปฎบิัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอืน่ ๆ 
 คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัของหลกัการก ากบักิจการท่ีดี จึงไดมี้นโยบายการเปิดเผย
ขอ้มูลส าคัญ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อก าหนดของ
ส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องครบถว้น 
ทนัเวลา โปร่งใส อีกทั้งไดป้ฏิบติัตามหลกัการกิจการท่ีดีตามเกณฑก์ารส ารวจโครงการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั
จดทะเบียนมาอย่างต่อเน่ือง ยกเวน้นโยบายบางประการท่ีบริษทัฯไดด้ าเนินการในแนวทางอ่ืนต่างจากหลกัเกณฑ ์   
ท่ีก าหนด ซ่ึงพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัความสมเหตุสมผล และสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมภายใต้
การด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงค์ของบริษทัและค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น             
โดยในปี 2561 มีเร่ืองท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี รวมถึงเหตุผลท่ียงัปฏิบติัไม่ได ้ดงัน้ี 
 

 

เร่ืองที่ยงัไม่ได้ปฏิบัต ิ เหตุผล 
บริษัทฯ  ไ ม่ได้ก าหนด วิ ธีการ

ลงคะแนนเสียง เลือกตั้งกรรมการโดย
ก า ร ล ง ค ะ แ นน เ สี ย ง แ บบส ะ ส ม 
(Cumulative Voting)  

       เน่ืองจากข้อบงัคับของบริษทัก าหนดให้ใช้วิธีลงคะแนนเสียง
แบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง (one share one-vote)  และการใชว้ิธีการ
ลงคะแนนเสียงแบบสะสมอาจท าใหต้วัแทนกรรมการท่ีไดรั้บเลือกมา
มีคุณสมบติัไม่สอดคลอ้งกบั Board Skill Matrix ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการสรรหาคณะกรรมการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์ของบริษทัฯ 
รวมถึงอาจน าไปสู่การขดัแยง้แนวทางการบริหารงานของกรรมการท่ี
ท าเพ่ือผลประโยชนต่์อผูถื้อหุน้เพียงกลุ่มเดียว 
 

       บริษทัฯ ไม่ได้จัดท ารายงานความ
ยั่งยืนหรือแบบบูรณาการ (Integrated 
Report) 

        เน่ืองจากบริษทัฯจดัท ารายงานความรับผิดชอบทางสังคมไวใ้น
รายงานประจ าปีตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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เร่ืองที่ยงัไม่ได้ปฏิบัต ิ เหตุผล 

      บ ริ ษัท ฯ  มี ก ร รมก า ร อิ ส ร ะ ใน
คณะกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการ
มาเกิน 9 ปี  

เน่ืองจาก คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ อีกทั้ งความสามารถในการปฏิบัติ
หน้า ท่ีในฐานะกรรมการอิสระ และความอิสระในการแสดง              
ความคิดเห็น ดงันั้นจึงอนุโลมใหก้รรมการอิสระด ารงต าแหน่งเกิน 9 
ปี ซ่ึงมีจ านวน 1 ท่าน           แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีกรรมการ
อิสระท่ีมีวาระด ารงต าแหน่งน้อยกว่า 9 ปี  จ านวน 2 ท่าน ซ่ึง
กรรมการอิสระแต่ละท่านก็ไดพิ้สูจน์ ให้เห็นว่าไดรั้กษาคุณสมบติั
ความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขดัแยง้ และ/หรือ ส่วนไดเ้สีย    
อยา่งมีนยัส าคญักบับริษทัฯ แต่อยา่งใด 

       ประธานกรรมการของบริษทัไม่ได้
เป็นกรรมการอิสระ 

เน่ืองจากธุรกิจคา้เคร่ืองประดบัอญัมณีจ าเป็นตอ้งอาศยับุคลากร
ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ธุรกิจท่ียาวนาน เพ่ือน าพา
บริษทัฯ ใหบ้รรลุผลส าเร็จท่ีไดต้ั้งไว ้อย่างไรก็ตาม การด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั และคณะกรรมการของบริษทัตั้งอยูบ่นหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

       คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่ า ต อบ แทนไ ม่ ไ ด้ป ร ะ ก อบด้ ว ย
กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มากกว่า
ก่ึงหน่ึง 

    บริษทัฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 6 ท่าน ซ่ึง
เป็นกรรมการอิสระ1 ท่าน และด ารงต าแหน่งเป็นประธาน ถึงแมว้า่อีก 
5 ท่าน ไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่บริษทัฯ กมี็ขั้นตอน และกระบวนการ
สรรหา รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ    และผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ท่ีเป็นไปด้วยความชัดเจน โปร่งใส โดยมิขดัต่อนโยบาย
ทุจริตคอร์รัปชั่น    ทั้ งย ังเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกนั  ตลอดจนสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ในระยะ
ยาวของบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

      คณะกรรมการไม่มีการจดัตั้ง CG 
Committee ซ่ึงตอ้งเป็นระดบั
คณะกรรมการเท่านั้น  

     เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผู ้ก ากบัดูแลให้บริษทัปฏิบติั
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ 

      คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการท่ี
เป็นกรรมการอิสระนอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 

    บริษทัฯปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย          
1 ใน3 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งน้ีกรรมการทั้งคณะไดท้ าหนา้ท่ีใน
การก ากบัดูแลบริษทัอย่างเป็นธรรม โปร่งใส เหมาะสมโดยค านึงถึง
ผลประโยชนข์องบริษทัเป็นส าคญั 
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ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาทบทวนเร่ืองท่ีบริษทัยงัไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามหลกัการก ากบั
กิจการท่ีดี และได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในคู่ มือหลกัการก ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ               
ท่ีเก่ียวข้องในด้านต่างๆไวอ้ย่างชัดเจน สามารถดาวน์โหลด www.pranda.com และบริษัทฯได้ด าเนินการ             
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเคร่งครัด โดยสรุปเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการด ารงสิทธิและส่งเสริมการใชสิ้ทธิขั้นพ้ืนฐาน ของผูถื้อหุน้ในฐานะนกัลงทุน
ในหลกัทรัพยแ์ละเจา้ของบริษทั ไดแ้ก่ การไดรั้บข่าวสารขอ้มลูของบริษทัอยา่งครบถว้นและเพียงพอการไดรั้บส่วน
แบ่งก าไรของบริษทั การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชี เป็นตน้  

บริษทัฯ ก าหนดใหมี้วนัประชุมผูถื้อหุน้ปีละคร้ังภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัตั้งแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี
บริษทั เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัรับทราบถึงผลด าเนินงานของบริษทั แสดงความคิดเห็น 
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระส าคญัต่างๆของบริษทั  ทั้งน้ีบริษทัฯได้มีการเตรียมการประชุมสามญั            
ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯค านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั  จึงส่งเสริมและคุม้ครองการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น

เพ่ือเป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ  ทั้ งน้ีบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องแก่ผู ้ถือหุ้น                        
อย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เ พ่ือน าไปใช้การตัดสินใจ ใช้สิทธิลงมติออกเสียงในเร่ืองส าคัญ               
รวมถึงรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยมีการด าเนินการ ดงัน้ี 

 

วนัที่ด าเนินการ รายละเอยีด 

 

26 ตุลาคม 2561 

   บริษทัฯ แจง้ การเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น เสนอช่ือผูด้  ารงต าแหน่ง
กรรมการ และส่งค าถามก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยแจง้ผ่านระบบเผยแพร่
ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และระบุขั้นตอนการเสนอวาระดงักล่าวเผยแพร่ไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

   คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มี  “การพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)”ไวใ้นระเบียบวาระ   
การประชุมตามขอ้ก าหนดกฎหมายตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 
105 

 

27 กมุภาพนัธ์ 2562 

    คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืองดจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561 และก าหนดให ้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี  23 
เมษยน 2562 
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วนัที่ด าเนินการ รายละเอยีด 

15 มีนาคม 2562      วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 

22 มีนาคม 2562 

    เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ระเบียบวาระการประชุม              
และ เอกสารประกอบทั้งชุด ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษทั 
www.pranda.com  ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนวนัประชุม 

 

2 เมษายน 2562 

    จดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ทางไปรษณีย ์ก่อนการประชุมเป็น  
เวลา  21 วนั ซ่ึงด าเนินการโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

 

17-19 เมษายน 2562 

    ประกาศโฆษณาค าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ลงใน  
หนงัสือพิมพข่์าวหุน้ (ฉบบัภาษาไทย)อยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 3  วนัก่อนวนัประชุม  

 

23 เมษายน 2562 

   วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เวลา 15.00 น. ณ หอ้งประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 
  ของบริษัทแพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด มหาชน  เลขท่ี 28 ซอยบางนา - ตราด 28            
แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 
บริษทัฯ จดัท าหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นฉบบัสมบูรณ์ ประจ าปี 2561 พร้อมระเบียบวาระการประชุม

อย่างชัดเจน และเอกสารประกอบทั้ งชุด ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพ่ืออ านวยความส าดวกแก่ผูถื้อหุ้น            
ทั้งคนไทยและต่างชาติ  โดยค านึงถึงความครบถว้น เพียงพอของขอ้มูล โดยในแต่ละวาระท่ีเสนอในหนงัสือเชิญ
ประชุม บริษทัฯ กล่าวถึง ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ ทั้งยงัวาระท่ีมีความส าคญัต่อ
ผูถื้อหุน้ในการตดัสินใจ ทางบริษทัฯ ไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เช่น ในวาระพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการ และ วาระแต่งตั้ งผูส้อบบญัชี ได้มีการระบุช่ือพร้อมประวติั ท่ีตอ้งการเสนอแต่งตั้ง ช่วยให้ผูถื้อหุ้น
พิจารณาความสามารถและความเหมาะสม รวมถึงขอ้มลูส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

- ส าเนารายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังก่อนเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้พิจารณารับรอง 
- รายงานประจ าปีของบริษทัท่ีมีขอ้มลูส าคญัเก่ียวกบับริษทั และผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา  
- รายละเอียดขอ้มูลประกอบการพิจารณาทุกวาระ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม

วาระ โดยมีประวติัย่อของกรรมการซ่ึงประกอบดว้ย อายุ การศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ีในอดีตและปัจจุบัน 
จ านวนหุ้นท่ีถือของบริษัท จ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่งในบริษัท  ต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน                 
และในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั และขอ้พิพาททางกฎหมาย 

- ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเขา้ประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
- ขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีประวติัครบถว้น 
- ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม 
- ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้  
- แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
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- หนงัสือมอบฉนัทะทั้ง 3 แบบ ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด คือ แบบ ก. เป็นแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น แบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการ
ต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน และแบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผู ้
ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งใหผู้ดู้แลรักษาทรัพยสิ์น (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

- ซองธุรกิจตอบรับ เพ่ือจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะใหบ้ริษทั (กรณีท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะ) 

- บริษทัฯ ไดก้ าหนดเป็นแนวทางปฏิบติัสืบเน่ืองกนัทุกปีในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ในเร่ืองการเสนอระเบียบ
วาระการประชุมผูถื้อหุ้น เสนอช่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ และส่งค าถามก่อนการประชุมสามญั ผูถื้อหุ้น          
โดยแจง้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ล่วงหนา้ 3 เดือนก่อนวนัส้ินรอบบญัชี โดยประกาศหลกัเกณฑ ์
และระบุขั้นตอนชดัเจนซ่ึงเผยแพร่ไวท่ี้เวบ็ไซต์บริษทั www.pranda.co.th หรือ www.pranda.com ในช่วง
เดือนตุลาคมถึงธนัวาคมของทุกปีอย่างไม่เป็นทางการจนกว่าจะไดรั้บเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูถื้อหุ้น โดย
เลขานุการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ก่อนน าเสนอต่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุน้เสนอวา่ควรบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุน้
หรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษทัเป็นท่ีส้ินสุด และเร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทัจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้พร้อมขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
และเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธการบรรจุเร่ืองท่ีเสนอตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดจะแจง้เป็นเร่ืองเพ่ือ
ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระไวด้ว้ย       

ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561 ท่ีผ่านมาไม่มีผูถื้อ
หุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม การเสนอช่ือด ารงต าแหน่งกรรมการและการส่งค าถามล่วงหน้า                   
แต่อย่างใด นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) ไวใ้นระเบียบวาระการประชุม
เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอเร่ืองเขา้สู่การพิจารณาของท่ีประชุมไดโ้ดยถือปฏิบติัตามขอ้ก าหนดกฎหมายตาม 
พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กล่าวคือ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม                  
อีกกไ็ด ้ซ่ึงปรากฎวา่ไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาลงมติมีเพียงขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามท่ีไดบ้นัทึกไวใ้น
รายงานประชุมแลว้เท่านั้น 

วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมผูถื้อหุน้ 2 คร้ัง ไดแ้ก่  

1.   การประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561ในวนัจนัทร์ ท่ี 29 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม 
Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษทัฯ เลขท่ี 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 
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2.  การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพุธ ท่ี 18 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 
Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษทัฯ เลขท่ี 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร  และมีการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัรถบริการรับ-ส่ง ณ จุดนดัพบท่ีสนามกีฬาภูติอนนัต ์ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า 

BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร 
  จดัเล้ียงรับรองอยา่งเหมาะสมแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ตลอดจนจดัส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับ          

การประชุม 
 จดัการลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode โดยเปิดด าเนินการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่โมง และ

แมจ้ะพน้เวลาลงทะเบียนแลว้ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามารถลงทะเบียน
เขา้ร่วมประชุมไดโ้ดยไม่เสียสิทธิ หรือต่อเน่ืองจนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ  

 

บริษทัฯไดด้ าเนินการการประชุมตามล าดบั ดงัน้ี 
1. ก่อนเขา้สู่วาระการประชุมประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายแนะน าคณะกรรมการ ประธาน

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ให้ท่ีประชุมทราบ ตลอดจนให้กรรมการบริษทัช้ีแจงวิธีการ
ด าเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบักระบวนการและวิธีการ
ลงคะแนนเสียง 

2. ด าเนินการประชุมผูถื้อหุน้ตามล าดบัระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้   อีกทั้งขออาสาสมคัรตวัแทนจากผูถื้อหุน้รายยอ่ย และตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เขา้ร่วมตรวจ
นบัคะแนนท่ีจุดนบัคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นอาสาจึงขอความอนุเคราะห์ให้ตวัแทน       
จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเป็นผูส้งัเกตการณ์แทนผูถื้อหุน้ 

3. บริษทัจดัสรรเวลาไดอ้ย่างเหมาะสมโดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบ
ล่วงหนา้        ในท่ีประชุม รวมทั้งไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีขอ้มลูส าคญัเพ่ิมเติมอยา่งกระทนัหนั  

4. จดัใหมี้การนบัคะแนนเสียงดว้ยบตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีจะตอ้งอนุมติั และส าหรับวาระเลือกตั้ง
กรรมการนับคะแนนเสียงด้วยบตัรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยใน
ขอ้บงัคบับริษทัไดก้ าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการดว้ยวิธี One Share : One Vote 

5. ให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลังจากท่ีการประชุมเร่ิมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือ
ลงคะแนนในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

6. บนัทึกรายงานการประชุมและบนัทึกการออกเสียงในแต่ละวาระไวอ้ยา่งครบถว้น 
7. เม่ือประชุมแลว้เสร็จไดเ้ชิญผูถื้อหุน้เยี่ยมชมกิจการของบริษทั 
 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561 โดยมีผูถื้อหุน้       
ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวน 80 ราย รวมเป็นจ านวนหุน้ 213,010,009 หุน้ ซ่ึงแบ่งเป็นมา
ดว้ยตนเองจ านวน 123,285,067 หุน้ และรับมอบฉนัทะจ านวน 89,724,942 คิดเป็นร้อยละ 52.01 ของจ านวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงจ านวน 409,529,000 หุน้   
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 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมจ านวน 8 คน ซ่ึงลาประชุม 1 คน คิดเป็นร้อยละ 88.88 ของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด 9 คน และมีประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ และผูส้อบบญัชี
เขา้ร่วมประชุม 

 

หลงัวนัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
 

บริษทัฯไดมี้การด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1. แจง้มติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเร่ืองแยกประเภท

คะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสดัส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท โดย
จดัส่งแบบออนไลนผ์า่นระบบอิเลค็ทรอนิกส์ (SCP: SET Community Portal)ไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเปิดเผย
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษในวนัท าการถดัไปหลงัจากประชุมเสร็จส้ิน  

2. จดัท ารายงานประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบนัทึกสาระส าคญัของ            
แต่ละเร่ือง    ท่ีเสนอต่อท่ีประชุม สรุปประเดน็ขอ้ซกัถามท่ีส าคญัของผูถื้อหุน้และค าช้ีแจงของคณะกรรมการบริษทั  
ตลอดจนขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมของท่ีประชุม รวมทั้งมติท่ีประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภท
และสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเร่ืองไวอ้ย่างครบถว้น ชดัเจน โดยเลขานุการบริษทั และลงนามรับรองโดย
ประธานท่ีประชุม และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทั  

3.น าส่งรายงานการประชุมให้ทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย ์                     
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกรมพัฒนาธุร กิจการค้า  ภายใน 14 ว ันหลังว ันประชุมตามข้อก าหนด                         
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือเป็นเอกสารตรวจสอบและอา้งอิง ตลอดจนเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์www.pranda.com ของ
บริษทัเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 นอกจากน้ียงัไดเ้ผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผูถื้อหุ้นบนเวบ็ไซต์ของ
บริษทัทอีกดว้ย 
 

 
 

หมวดที่ 2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 บริษทัฯ ได้ยึดถือหลกัการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามกฎระเบียบหลกัเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และให้
ความส าคญัถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้ท่ีควรจะไดรั้บ โดยไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 

1. เพ่ือเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัฯไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ฉบบัสมบูรณ์ไวบ้น
เวบ็ไซต์ รวมทั้งจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นทางไปรษณียใ์ห้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ ทั้งฉบบัภาษาไทย                 
และภาษาองักฤษ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด โดยไดร้ะบุถึงหนงัสือมอบฉนัทะส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถมาเขา้ร่วม
การประชุมไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 21 วนั ตามหลกัเกณฑข์องกรมพฒันาธุรกิจการคา้ โดยไดช้ี้แจง
รายละเอียดถึงแนวทางการลงคะแนนเสียงใหแ้ก่บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระ ตลอดจนผูดู้แลรักษาทรัพยสิ์นเป็น
ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่มีสญัชาติไทย เป็นตน้  

 จากการด าเนินการดงักล่าว ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 
(Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ดว้ยคะแนน 97 คะแนนจากคะแนนเตม็ 100 
คะแนน ซ่ึงช่วงคะแนนอยูใ่นระดบั “ดีเยี่ยม” 
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2. จัดให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม                 
เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และส่งค าถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมในช่วงเดือน               
ตุลาคม-ธนัวาคม เป็นประจ าทุกปี  โดยผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนั ถือหุน้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของหุน้ท่ี
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  ทั้งน้ีการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการตอ้งเป็นไป
ตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบริษทั รวมถึงหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ ก าหนด ซ่ึงเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต ์               
ของบริษทัฯ 

3. เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและตรวจสอบความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ จึงไม่มีการเพ่ิมวาระการ
ประชุมหรือเปล่ียนแปลงขอ้มลูส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ รวมทั้งจดัใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนน
เสียง ในทุกวาระ  ตลอดจนวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนในวนัประชุมผูถื้อหุน้  

4.บริษทัฯมีการออกหุน้หน่ึงประเภท (One class of share) ซ่ึงก็คือ หุ้นสามญั และใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุ้น                       
ในการออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

5. บริษทัฯไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจท่ีมีการท ารายการระหว่างกนัในลกัษณะท่ีอาจมีความขดัแยง้                   
ของผลประโยชน ์

6. บริษทัฯ จดัท าคู่มือการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 5 ปี 2560) ซ่ึง
ก าหนดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัท่ีดี โดยมีนโยบายป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในของบริษทั และไดเ้ผยแพร่เพ่ือ                 
ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษทัฯ ปฏิบติั ดงัน้ี 

6.1 จากนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีทจ.23/2551 ก าหนดใหก้รรมการ และผูบ้ริหารส่ี
รายแรก รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมีหน้าท่ี         
ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์            
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจดัส่งรายงาน               
ต่อคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายในวนัเดียวกบัท่ีส่ง
รายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6.2  ในปี 2561ไม่มีกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีซ้ือขายหลกัทรัพย์โดยใช้ขอ้มูลภายในตามท่ี    
บริษทัฯไดร้ะบุวา่ดว้ยเร่ืองการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน ในคู่มือก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ว่าดว้ยการรักษา
ความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยก าหนดแนวปฏิบัติ             
ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานบริษทัฯ และบริษทัในเครือ และบุคคลภายในอ่ืนๆ พึงรักษาขอ้มูลภายใน
อนัไปสู่การแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืนในทางมิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
บริษทั 

7. ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหาร            
และพนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือประสงค์ท่ีจะซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจะตอ้งแจง้ความประสงค ์    
ในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยม์ายงัเลขานุการบริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 

8. หากมีรายการท่ีเก่ียวโยงจะตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นตามขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนท่ีจะเขา้ท า
รายการ บริษทัฯ จะมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการ
บริษทัเก่ียวกบัรายการดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งชดัเจนก่อนท่ีจะท ารายการ 
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9.บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยรายการระหว่างกนั ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์ซ่ึงมีรายละเอียดตาม “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” และ “รายการระหวา่งกนั”  

10.บริษทัฯ ไม่มีรายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัฯท่ีไม่ใช่บริษทัย่อยของบริษทั          
รวมทั้งโครงสร้างการถือหุน้ไม่มีการถือหุน้ไขวใ้นกลุ่มบริษทัฯ 

11.บริษัทฯ ก าหนดให้พนักงานทุกระดับรายงานต่อบริษัทฯว่าตนเองมีหรือไม่มีรายการท่ีอาจเป็น
ผลประโยชนท่ี์ขดักนักบัผลประโยชนข์องบริษทัฯ หรือไม่ 

 

หมวดที ่3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

บริษทัฯ เคารพสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียของทุกกลุ่ม และมีนโยบายท่ีจะใหแ้ต่ละกลุ่มไดรั้บสิทธินั้นอย่าง
เต็มท่ีไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ พนกังาน ผูบ้ริหารบริษทัฯ และบริษทัย่อย ผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก 
ได้แก่ ผูถื้อหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้ี คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดยได้ก าหนดเป็นจรรยาบรรณ               
“ว่าด้วยผู ้มี ส่วนได้เ สีย” ไว ้ในหัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจโดยรวมอยู่ ในคู่ มือหลักการก ากับดูแลกิจการ                     
และจรรยาบรรณธุรกิจ  (ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 5) เม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 สามารถดาวน์โหลดได ้                         
ท่ี www.pranda.com  ทั้งน้ีในปี 2561 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัดงัน้ี 

 

1.  การดูแลสิทธิของผู้มส่ีวนได้เสีย 
1.1 ผู้ถือหุ้น 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยจริยธรรม และเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  มีความโปร่งใส และเพ่ิมมูลค่าระยะยาวให้ผูถื้อหุ้น โดยค านึงถึงความเจริญเติบโตและความมั่นคง            
ดว้ยผลตอบแทนท่ีดีและยัง่ยืน จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัท่ีดีต่อผูถื้อหุ้น โดยท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตไม่มีการกระท าใดๆ อนัส่งผลให้เกิดข้อขัดแยง้ทางผลประโยชน์หรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น            
ซ่ึงเก่ียวข้องกับการไม่เคารพสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู ้ถือหุ้น หรือการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานทุกระดับ         
ในทางมิควร บริษทัฯไดมี้การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและส่ือสารกับผูถื้อหุ้น และนักลงทุน ตลอดจน              
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ  เช่น การเปิดเผยข้อมูล                    
ต่อสาธารณชนผ่านรูปแบบส่ือต่างๆ  ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในรูปแบบสารสนเทศออนไลน์ รวมถึงการให้ข่าวกับส่ือมวลชนตลอดทั้ งปี       
และไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ่ื้นจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
 

1.2 ลูกค้า 
 บริษทัฯ ก าหนดจรรณยาบรรณธุรกิจเพ่ือปฏิบติัต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและก าหนดบทบาท       
ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ไวอ้ย่างชดัเจน ตลอดจนไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐาน Responsible Jewellery Concil 
(RJC) ซ่ึงเป็นองค์กรในการสร้างมาตรฐานการผลิตจิวเวลร่ีท่ีค านึงถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม             
โดยบริษทัฯ เอาใจใส่ใจใหลู้กคา้ไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ และเช่ือถือไดโ้ดยไดน้ าระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ซ่ึงมุ่งมัน่ผลิตเคร่ืองประดบั และอญัมณีท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากลโดยทีมงาน      
ท่ีมีความช านาญท่ีผา่นการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเพ่ือส่งมอบสินคา้ไดต้รงเวลามุ่งใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจ
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สูงสุดดว้ยความใส่ใจท่ีจะพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สร้างผลผลิตท่ีลูกคา้ตอ้งการและพอใจมากท่ีสุดดว้ยการใชท้รัพยากร 
เวลา บุคลากร เงินทุน วสัดุ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ขอ้มูล เทคโนโลยี และวิธีการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากท่ีสุดโดยธ ารงไวซ่ึ้งคุณภาพอาชีวอนามัย  ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง         
รวมถึงมีกลไกและระบบการบริการลูกคา้เพ่ือให้ลูกคา้ไดรั้บการตอบสนองผลอย่างรวดเร็วส่งผลใหบ้ริษทัฯ ผ่าน
การตรวจประเมินจาก Global group  United Kingdom  และซ่ึงรับรองโดย UKAS  Management Systems มีอายุการ
รับรอง 3 ปี ซ่ึงมีผลตั้งแต่ 17  ธนัวาคม 2561  -  17 ธนัวาคม 2564      
 

1.3 คู่ค้าและเจ้าหนี ้
 บริษทัฯ ก าหนดจรรยาบรรณต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างชัดเจน และมีกระบวนการในการคดัเลือกคู่ค้า           
ไวอ้ย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีบริษทัฯไดจ้ดัท าจรรยาบรรณธุรกิจและคู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งโปร่งใสและเท่าเทียม โดยบริษทัฯไดก้ าหนดคุณสมบติัของคู่คา้ ซ่ึงพิจารณา   จาก
ความมัน่คงและความน่าเช่ือถือขององคก์รและไดรั้บรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยอา้งอิงไม่นอ้ยกว่า 3 ราย รวมทั้งมี
เอกสารรับรองท่ีส าคญัของบริษทั สถานะทางการเงินท่ีมัน่คง มีประวติัการส่งมอบงานและสินคา้ตามก าหนด  และมี
ประสิทธิภาพ  คุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนราคาท่ีเหมาะสม  ทั้งน้ีบริษทัฯ จะน ารายละเอียดของคู่คา้ มาพิจารณา
เปรียบเทียบกนัอย่างน้อย 3 รายข้ึนไป เพ่ือความเสมอภาคกนั บริษทัฯจะไม่เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ   ท่ีอาจ
น าไปสู่ความอยติุธรรม และปฏิบติัตามสญัญาและเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่ดครัด นอกจากน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัต่อ
คู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรมและช าระหน้ีคืนต่อเจา้หน้ีตรงต่อเวลาตามเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไข 
ขอ้ก าหนดของสัญญาและพนัธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรตอ้งเปล่ียนแปลงเง่ือนไข
หรือเม่ือมีเหตุส าคญัอนัอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนยัส าคญั และอาจกระทบต่อหน้ีท่ีตอ้งช าระ บริษทัฯ 
จะแจง้ให้เจา้หน้ีทราบเพ่ือร่วมกนัหาวิธีป้องกนั หรือแกไ้ข และไม่ให้เกิดความเสียหาย ตลอดจนจะน าสินเช่ือท่ี
เจา้หน้ี หรือสถาบนัทางการเงินอนุมติัมาใช้ตามวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ  ตามท่ีแสดงเจตนาไวต่้อเจา้หน้ีหรือ
สถาบนัการเงิน 
 

1.4 คู่แข่ง 
 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยมีนโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งอย่างเป็นธรรมภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนั      
ทางการค้าท่ีโปร่งใสตามกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยการปฏิบัติต่อการแข่งขันทางการค้า รวมถึง           
จะไม่ปฏิบัติหรือละเมิดส่ิงอนัใดท่ีน าไปสู่การแสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งโดยวิธีฉ้อฉล ตลอดจน         
ไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของคู่แข่ง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัละเวน้จากการกล่าวหาใหร้้ายโดยปราศจากความจริง 
และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง ตลอดจนไม่ท าการผกูขาดการจดัสรรรายไดแ้ละส่วนแบ่งการตลาด 
 

1.5 พนักงาน  

 บริษทัฯ ตระหนกัในคุณค่าของบุคลากร และเช่ือมัน่ว่าบุคลากรเป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดในการประกอบ
ธุรกิจ จึงใหค้วามส าคญัในการดูแลพนกังานใหไ้ดรั้บการส่งเสริมและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดนโยบาย
และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน ดงัต่อไปน้ี 
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 ตามท่ีบริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายการเคารพในสิทธิของพนกังานในคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีฯ 
บริษทัฯยึดมัน่ในการปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ในเร่ืองถ่ินก าเนิด 
เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือต าแหน่ง รวมทั้ งไม่มีการสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก      
การคา้มนุษย ์และไม่สนบัสนุนแนวทางการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดท้ าการจ่ายผลตอบแทน
ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีผลตอบแทนระยะสั้ น ได้แก่ ค่าแรงขั้ นต ่ าส าหรับผู ้ท่ีไม่มีทักษะ                    
หรือประสบการณ์ตามกฎหมาย แต่มีการปรับเพ่ิมข้ึนตามผลงานของพนกังานในแต่ละปี ดงันั้นค่าจา้งฐานโดยเฉล่ีย
ส าหรับปี 2561 จึงอยู่ท่ี 460 บาท/ต่อวนั นอกจากนั้นยงัมีการเพ่ิมเติมสวสัดิการอ่ืนๆ ซ่ึงมากกว่าท่ีกฎหมายก าหนด 
ใหแ้ก่พนกังาน เช่น ค่าล่วงเวลา โบนสั เบ้ียขยนั การแจกแหวนเกียรติคุณ ตามการท างานครบ 3 ปี 10 ปี 20 ปีและ 30 
ปี   ขา้วฟรี คูปองค่าอาหาร การตรวจสุขภาพพนกังานเป็นประจ าทุกปี การจดังานเล้ียงปีใหม่ และจดัให้มีหอพกั
พนกังาน เป็นตน้ เม่ือนบัรวมสวสัดิการต่างๆ ขา้งตน้แลว้ ค่าเฉล่ียของรายไดใ้นรูปตวัเงินของพนกังานรายวนัจะอยู่
ท่ี 560 บาท/ต่อวนั ทั้งน้ีฐานค่าแรงและสวสัดิการของแต่ละคนท่ีอาจแตกต่างกนัเป็นการอา้งอิงเฉพาะผลงาน         
ซ่ึงนอกเหนือจากผลประโยชน์ ท่ีจับต้องได้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ย ังได้จัดสรรผลประโยชน์ระยะยาว                       
อนัไดแ้ก่ เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานในเครือแพรนดา้ จิวเวลร่ีไวใ้หแ้ก่พนกังาน  
 

การอบรมและพฒันาการเรียนรู้ของพนักงาน 
 บริษทัฯ ก าหนดแผนฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรประจ าปี โดยจ าแนกกลุ่มหลกัสูตรในแผนฝึกอบรม   
เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหลักสูตรตามนโยบายของบริษัท  กลุ่มหลักสูตรจากการส ารวจความต้องการ                      
ในการฝึกอบรม  กลุ่มหลักสูตรจากการประเมินสมรรถนะ (Competency)  และกลุ่มหลักสูตรตามกฎหมาย              
ท่ีเก่ียวขอ้งและระบบมาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 
 

- หลักสูตรตามนโยบายบริษัท เป็นหลกัสูตรท่ีผูบ้ริหารใหแ้นวทางการพฒันาองคก์รไว ้เช่น หลกัสูตร
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลกัสูตรความรู้พ้ืนฐานส าหรับธุรกิจจิวเวลร่ี หลกัสูตรการพฒันา
ความคิดเชิงบวกและการเช่ือมโยง Core Value หลกัสูตรทกัษะการบงัคบับญัชาส าหรับหวัหนา้งาน 
โครงการอบรมสร้างความสัมพนัธ์ในการท างานร่วมกนัเป็นทีม (Team Building : Grow Together…
ลดช่องวา่งสร้างพลงั) 

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

- หลักสูตรจากการประเมินสมรรถนะ (Competency)  เ ป็นหลักสูตร ท่ี เ กิดจากการประเมิน 
Competency พนักงานและผลการประเมินไม่เป็นไปตามค่าคาดหวงัท่ีก าหนด เช่น (Creativity) 
หลกัสูตรเทคนิคการพฒันาความคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Strategic Management) หลกัสูตรการ
จดัการเชิงกลยทุธ์ส าหรับผูบ้ริหาร 

- หลักสูตรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระบบมาตรฐาน เป็นหลกัสูตรท่ีกฎหมายหรือภาครัฐบงัคบั     
ให้สถานประกอบการจ าเป็นต้องจดัอบรมให้กบัพนักงานอย่างเพียงพอ หรือ เป็นหลกัสูตรท่ีคู่ค้า        
ท่ีเขา้มาตรวจประเมินกระบวนการผลิต (Audit) ไดข้อใหบ้ริษทัฯ ด าเนินการจดัอบรม เช่น หลกัสูตร
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มาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน หลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ หลกัสูตรการดบัเพลิง
ขั้ นต้น หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ หลักสูตรการสร้างจิตส า นึก                 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม หลกัสูตรความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัสารเคมีและซอ้มแผนฉุกเฉินสารเคมี
หกหรือร่ัวไหล หลกัสูตรอนัตรายเก่ียวกบัเสียง หลกัสูตรความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า 
หลกัสูตรการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 หลกัสูตรการปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนด RJC : Responsible Jewelry Council และการปฏิบติัการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.
8001 : 2553) เป็นตน้  

 

คู่มอืการอบรมพฒันาความรู้ของพนักงานแต่ละระดบั 
 บริษทัฯ ได้จดัท าแผนก าหนดเส้นทางการพฒันาบุคลากรบนพ้ืนฐานสมรรถนะ (Competency-based 
Training Road Map) เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เร่ืองการสนบัสนุน
ความรู้ขององคก์รท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานทางธุรกิจ ทั้งช่วยก าหนดกรอบในการวางแผนการฝึกอบรมระยะยาว
ใหก้บับุคลากรในองคก์รใหต้รงกบัต าแหน่งงานและความสามารถอย่างแทจ้ริง โดยก าหนดจาก Core Competency , 
Managerial Competency และ Job Competency ทั้งน้ี เพ่ือสามารถน าไปจดัท าแผนพฒันาพนักงานรายบุคคล      
(IDP : Individual Development Plan) ต่อไป 
 

การยกระดบัคุณภาพชีวติในสถานประกอบการ 
 บริษทัฯ ได้ก าหนดเป็นนโยบายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ ซ่ึงรวมอยู่ใน                  
คู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 5) โดยนอกเหนือจากโครงการหลกั           
13 โครงการท่ีก ากบัดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม  บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัใหมี้
กิจกรรมและโครงการอ่ืนๆ มาสนบัสนุนใหเ้กิดการยกระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานในสถานประกอบการเพ่ิมข้ึน
อีกดงัน้ี 
 

กจิกรรมเพือ่พฒันาความรู้ของพนักงาน 
1. การใหบ้ริการหอ้งสมุด  

บริษทัฯ ส่งเสริมและเปิดกวา้งส าหรับพนักงาน ทุกระดบัไดห้าความรู้จากแหล่งความรู้ใกล้ๆ  ตวั และ                 
ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ในยุค Thailand 4.0 เปิดกวา้งใหส้ามารถเข้าถึง แหล่งความรู้ดว้ย Free WiFi คาดหวงัการ
เปล่ียนแปลงโดยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางนวตักรรมจากการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัเตรียม
หนังสือเพ่ือให้พนักงานให้พนักงานได ้สืบคน้รายการหนังสือตามความสนใจ ผ่าน Intranet  แลว้ส่ง email                    
ถึงผูรั้บผิดชอบห้องสมุด หรือจองหนังสือ ดว้ย QR.Code เพจห้องสมุดไดอี้กช่องทางหน่ึง  ปัจจุบนัห้องสมุด             
มีจ านวนหนังสือและสารสนเทศมากกว่า 3,600 รายการ  ทุกสัปดาห์ห้องสมุดจะท าการประชาสัมพนัธ์แนะน า
หนงัสือใหม่และหนงัสือ น่าอ่านอย่างต่อเน่ืองผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ บางเล่มสามารถอ่านดว้ย QR Code              
ไดท้นัทีเพ่ือส่งเสริมเชิญชวนใหพ้นกังานมีความสนใจอ่านหนงัสือมากข้ึน และใหสิ้ทธ์ิยืมหนงัสือกลบัไปอ่านท่ีบา้น
ไดจ้ านวน 3 เล่ม/คน/สปัดาห์  ปัจจุบนัสถิติการใชบ้ริการหอ้งสมุดของพนกังาน ทั้งรูปแบบ Walk in และ ผ่านระบบ 
IntraNet  เน่ืองจาก Lifestyle ของคนเปล่ียนแปลงไป  สถานท่ีแห่งน้ีเป็นเสมือน Library Cafe มุ่งเนน้ใหพ้นกังานท่ีมี
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ความสนใน หรือ Lifestyle เ ดียวกัน ได้พบปะแลกเปล่ียน พูดคุย เ พ่ือเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพ                                 
อนัดี  นอกจากน้ี Library  café  เปิดใหบ้ริการในช่วงเยน็หลงัเลิกงาน รวมถึงใหบุ้ตรของพนกังาน สามารถใชพ้ื้นท่ี             
เพ่ือเป็นค้นควา้หาข้อมูลเสริมความรู้นอกเวลาเรียน   ทั้ งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกระบบอย่างต่อเน่ือง             
โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 

 
2. ทุนการศึกษา 
 สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานในเครือแพรนดา้ จิวเวลร่ี ไดม้อบทุนการศึกษาใหแ้ก่บุตร ธิดาของพนกังาน
ในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี โดยในปี 2561 ไดม้อบแลว้เป็นจ านวน 79 ทุน     
เป็นเงินทุน 101,500  บาท  การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ปี 2553 – ปัจจุบนั จ านวนรวม 611 ทุน เป็นเงินทุน  
808,000 บาท  และมอบเงินรางวลัเรียนดีแก่นักศึกษาทวิภาคีปี 2561 จ านวน 20 รางวลั เงินรางวลั 20,000 บาท          
เงินรางวลั ตั้ งแต่ปี 2555-ปัจจุบัน  รับทั้ งส้ิน 59 รางวลั เป็นเงิน 59,000 บาท รวมมอบทุนทั้ งส้ิน  670 ทุน              
เป็นเงินทุนทั้งส้ิน 867,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมด้านการเงนิของพนักงาน   

1. โครงการเงินกูเ้พ่ือท่ีอยูอ่าศยัเป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนกังาน 
 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัดา้นท่ีอยู่อาศยัของพนกังาน ดว้ยการจดัท าโครงการเงินกูเ้พ่ือท่ีอยู่อาศยั          
เป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานไดร่้วมกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการรับรองการผ่อนช าระการกูผ้่านระบบบญัชี
เงินเดือนส่งผลให้พนักงานท่ีเข้าใช้บริการจะได้รับดอกเบ้ียเงินกูต้  ่าในราคาพิเศษ  ทั้ งน้ีเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระ       
ดา้นการผอ่นช าระใหแ้ก่พนกังานของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี  

2. การสนบัสนุนดา้นการเงินอ่ืนๆ  
 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้สวสัดิการเพ่ือสนบัสนุนดา้นการเงินอ่ืนๆ แก่พนกังานเพ่ิมเติมอีก อาทิ กองทุนส ารองเล้ียง
ชีพการจดัจ าหน่ายสินคา้ราคาถูก เงินช่วยเหลือฌาปนกิจกรณีบิดา มารดา หรือคู่สมรสเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณี
แต่งงาน  คลอดบุตร อุปสมบท และเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผูป่้วยใน เป็นตน้ 
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กจิกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
1. หอพกัพนกังาน 
 บริษทัฯ จดัใหมี้หอพกัเพ่ือใหบ้ริการแก่พนกังาน ประกอบดว้ยอาคาร 3 หลงั หลงัละ 300 หอ้ง โดยแบ่งเป็น
หอพกัชายโสด หญิงโสด และผูมี้ครอบครัว ซ่ึงปัจจุบันทั้ ง 3 อาคารมีพนักงานพกัอาศัยอยู่ประมาณ 690 คน          
ไม่รวมบุตร- ธิดาพนกังานท่ีพกัอาศยัอยูด่ว้ย 
 

2. กิจกรรมวนัเดก็ 
 ในทุกปี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกิจกรรมวนัเด็กโดยจะเชิญพนกังานพร้อมครอบครัวมาร่วมงาน ซ่ึงมีกิจกรรม            
และของขวญัมอบใหส้ าหรับเดก็อยา่งมากมาย  
 

กจิกรรมส่งเสริมให้พนักงานมสุีขภาพและพลานามยัสมบูรณ์แข็งแรง 
1. จดัใหมี้กิจกรรมออกก าลงักาย เช่น การเตน้แอโรบิคทุกสปัดาห์ 
2. จดัใหมี้สถานท่ีออกก าลงักายและการจดักิจกรรมเล่นกีฬา เช่น ฟิตเนส สนามบาส สนามฟุตบอล 
3. จดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานประจ าปี 
4. จดัใหมี้หอ้งปฐมพยาบาลพร้อมพยาบาลประจ า และมีแพทยม์าประจ าทุกสปัดาห์ 
5. จดัใหมี้หอ้งออกก าลงักายในสถานประกอบการ 
6. จดัใหมี้งานสปัดาห์ความปลอดภยั 
7. จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาสี 
 

กจิกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบักิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรม ดงัต่อไปน้ี 
1. จดัใหมี้กิจกรรมถวายสงัฆทานทุกวนัศุกร์สุดทา้ยของเดือน  
2. จดัใหมี้พิธีรดน ้าด าหวัผูใ้หญ่ในวนัเทศกาลสงกรานต ์
3. จดัใหมี้กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดชฯ ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
4. จดัใหมี้กิจกรรมตกับาตรในวนัส าคญัทางศาสนา 
 

1.6 สังคมส่วนรวม 
 บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยปลุกจิตส านึกเร่ืองความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในกลุ่มพนกังานทุกระดบัอย่างต่อเน่ืองและจริงจงั โดยให้ความส าคญัและ                
ถือเป็นหนา้ท่ีต่อสงัคมโดยรวมและไดก้ าหนดหลกัการปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุน
กิจการอนัเป็นประโยชน์  ต่อชุมชน และสังคม ส่วนรวม รวมถึงจดักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อ  การฝังปลูก
จิตส านึกดงักล่าวให้เกิดข้ึนในบริษทัฯ และพนักงานทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง ไดแ้ก่ กิจกรรมแห่เทียนเขา้พรรษา 
โครงการบวชบรรพชา เป็นตน้ 
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1.7 ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 บริษัทฯตระหนักถึงความส าคัญอย่างยิ่งในเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม              
ในการท างาน จึงไดก้ าหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกระดบัปฏิบติั เพ่ือส่งเสริม ดูแลและรักษาความปลอดภยั      
แก่ชีวิตของพนกังาน และทรัพยสิ์นในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของบริษทัฯ ตลอดจนทบทวนมาตรการรักษาความ
ปลอดภยัให้มีความทนัสมยัต่อสถานการณ์ปัจจุบนัอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยยึดถือแนวทางปฏิบติัถึงความ
ปลอดภยัของตนเอง เพ่ือนร่วมงานและทรัพยสิ์นของบริษทั และตระหนักถึงความส าคญัของมาตรการป้องกนั
อุบติัเหตุอนัเกิดข้ึนจากการท างานท่ีมีผลต่อพนกังานหรือบุคคลอ่ืน อีกทั้งบริษทัฯยงัจดัท าคู่มือต่างๆ เพ่ือควบคุม 
ป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายจากการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั  และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ไดแ้ก่ คู่มือว่าดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรับพนกังานทัว่ไป และอีกทั้ง
ส าหรับผูรั้บเหมา  คู่มือว่าดว้ยความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัไฟฟ้า  คู่มือว่าดว้ยความปลอดภยัในการท างาน
เก่ียวกบัสารเคมี  คู่มือความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองก าเนิดรังสี X  แผนปฏิบติัการระงบัเหตุฉุกเฉิน และ
เหตุภยัพิบติั  ขอ้บงัคบัว่าดว้ยความปลอดภยัในการท างานอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการปฎิบติั  เป็นตน้  
ในปี 2561 บริษทัฯจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาและใหค้วามรู้แก่พนกังานของบริษทั  ดงัต่อไปน้ี 
 

1. โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ  
 เพ่ือให้พนกังานมีความพร้อมในการรับมือกบัเหตุฉุกเฉินเม่ือเกิดอคัคีภยั มีความรู้ในการใชถ้งัดบัเพลิง  
เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดเพลิงลุกลามไปพ้ืนท่ีอ่ืน(กรณีฐานตน้เพลิงเล็ก) และยงัทราบถึงการอพยพออกจากอาคาร
สถานท่ีอยา่งปลอดภยัรวมทั้งการเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็อยา่งถกูวิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 

 

 

โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ  ในวนัที่ 4-5  กรกฎาคม  2561 
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โครงการซ้อมอพยพหนีไฟหอพกัพนักงาน ในวนัที่ 24 มนีาคม 2561 
 
2. โครงการสารเคมหีกร่ัวไหล  
 โครงการอบรมเร่ืองสารเคมีหกร่ัวไหลมีจุดประสงค์เพ่ือให้พนักงานมีความรู้เก่ียวกับการท างาน             
กบัสารเคมีอย่างถูกตอ้งและปลอดภยั อีกทั้งยงัเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกร่ัวไหล        
และสามารถจะเกบ็กูส้ารเคมีท่ีหกร่ัวไหลไดอ้ยา่งถกูตอ้ง และปลอดภยั 
   
 
 
 
 
 
 

                                            โครงการสารเคมหีกร่ัวไหล   เมือ่วนัที่ 22 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

3. โครงการ อบรมปฐมพยาบาลขั้นต้น 
 โครงการอบรมปฐมพยาบาลขั้นตน้มีจุดประสงค์เพ่ือให้พนกังานสามารถปฐมพยาบาลและช่วยเหลือ
ผูบ้าดเจบ็เบ่ืองตน้ไดอ้ยา่งทนัท่วงทีหากเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 
 

  โครงการ อบรมปฐมพยาบาลขั้นต้น เมือ่ 25 มกราคม 2561 
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 นอกจากน้ีเพ่ือให้สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและบริเวณโดยรอบบริษทัฯ น่าอยู่ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบ      
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนรอบขา้ง บริษทัฯ จึงสนบัสนุนการใชท้รัพยากรต่างๆตามระบบการจดัการความปลอดภยั           
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และไดป้ฏิบติัตามกฎหมายขอ้ก าหนดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการท างาน และคุณภาพชีวิตของพนกังานทุกคน   
 

สถิตกิารเกดิอุบัตเิหตุ เจบ็ป่วย และขาดงาน ประจ าปี 2561 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปรับปรุงการด าเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม             
ในการท างานอย่างต่อเน่ือง  และมีการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการท างาน รวมถึง              
มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินตามนโยบาย เพ่ือใหเ้กิดการปฏิบติัอย่างจริงจงั และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
จึงจดัท ารายงานสถิติประสบอุบัติเหตุตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมเร่ืองความปลอดภัย       
ของลกูจา้งเป็นประจ า  ในปี 2561 พบวา่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึน 9  คร้ัง และ มีอตัราวนัหยุดงานเฉล่ียจากการเกิดอุบติัเหตุ 
13 วนั คิดเป็นจ านวนวนัเฉล่ีย 3.56%   หากเปรียบเทียบกบัเป้าหมายในการลดการเกิดอุบติัเหตุประจ าปี 2561 มีอตัรา
การลดการเกิดอุบติัเหตุเป็นค่าเฉล่ีย 0.47%  เม่ือเทียบจากปีท่ีแลว้  
 
1.8 ส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบโดยค านึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อพนกังาน ชุมชน 
และตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งจึงไดก้ าหนดนโยบายเพ่ือควบคุม และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ทรัพยากรธรรมชาติ 
และพลงังาน เพ่ือใหผู้บ้ริหาร พนกังาน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนมีส่วนร่วมและยึดถือปฏิบติัดงัน้ี 

1. ส่งเสริม สนบัสนุน ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม และถือเป็นหนา้ท่ี       
ในการคุม้ครอง ปกป้อง ป้องกนั และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและชุมชนทั้งหมด 

2. ส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนินการให้สอดคลอ้ง และปฏิบติัตามกฏหมาย มาตรฐาน หรือขอ้ก าหนดต่างๆ             
ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด   

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

4. ส่งเสริมและรณรงค์การใช้ทรัพยากรและพลงังานในองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุม้ค่าสูงสุดเพ่ือให้เกิด      
ความยัง่ยืนในทางธุรกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม    

5. ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้และการปลูกฝังจิตส านึกความรับผิดชอบ             
ดา้นส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
 ทั้งน้ีบริษทัฯ จดักิจกรรมส่งเสริมดา้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งไดมี้การจดั
อบรมพนกังาน ไดแ้ก่ หลกัสูตรระบบการคดัแยกขยะส าหรับสถานประกอบการ และหลกัสูตรการสร้างจิตส านึก
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และหลกัสูตรการอบรมเก่ียวการจดัเกบ็กากวตัถุอนัตราย ตลอดจนจดัใหมี้โครงการการก าจดัมลพิษ 
และโครงการธนาคารขยะอยูเ่สมอ ตลอดจนไดด้ าเนินการ 2 โครงการดงัน้ี 
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 1.ลดการใชก้ระแสไฟฟ้า 145,540 kwh หรือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 73,590 kgCO2 เทียบเท่ากบั
การลดการใชร้ถยนต ์52 คนั/ปี 
 2.การน าน ้ าประปาจากระบบ RO มาใชป้ระโยชน์ 6,034,000 ลิตร หรือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
3,930 kgCO2 เทียบเท่ากบัการลดใชร้ถยนต ์3 คนั/ปี  
  สรุปทั้ง 2 โครงการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 108,299 kgCO2 , ลดการใชร้ถยนต ์55 คนั/ปี 
 

1.9  การไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 
บริษทัฯ ได้ก าหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยบริษัทฯ            

มีนโยบายในการปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดหรือน าสิทธิของทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใชใ้นทางท่ีผิด และด าเนิน
ธุรกิจให้สอดคลอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ผูกพนัตามสัญญาทั้งหมด ไดแ้ก่ บุคลากรของบริษทัท่ีมีหนา้ท่ี
รักษาความลบัทางการคา้ สูตรลบัทางการคา้ กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ ์หรือวิธีการประกอบธุรกิจท่ีเป็นความลบั 
จะตอ้งรักษาความลบันั้นๆใหป้ลอดภยัท่ีสุด และป้องกนัมิใหข้อ้มูลเหล่านั้นร่ัวไหล   บุคลากรของบริษทัตอ้งเคารพ
สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นไม่น าผลงานของผูอ่ื้นแมเ้พียงบางส่วนไปใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้
รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงานเสียก่อน รวมถึงป้องกนัมิให้บุคลากรของบริษทัใชโ้ปรแกรม
ซอฟแวร์ต่างๆ อย่างผิดกฎหมาย มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างเคร่งครัด และไม่น าไปใช้
เพ่ือก่อการละเมิดลิขสิทธิของผูอ่ื้น  โดยปีท่ีผ่านมาบริษทัได้จัดการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับลิขสิทธ์ิ และ
เคร่ืองหมายทางการคา้ทางศิลปะ โดยวิทยากรจากกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 ทั้งน้ีบริษทัฯ 
ไม่ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา  

 

1.10 ด้านแรงงาน 
เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตโดยบริษทัฯ เกิดจากแรงงานท่ีถกูตอ้งตามกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ จึงไดด้ าเนินการจดัการดา้นแรงงานใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงานสากลและหลกัสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติดา้นแรงงานและเคารพในสิทธิของพนักงาน บริษทัฯ ไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือก ากบัดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิต              ของพนกังาน โดย
จดัใหมี้โครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินและใหค้ าปรึกษาดา้นกฎหมายในสถานประกอบการใหค้วามรู้แก่พนกังานใน
เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าแก่พนกังานท่ีประสบปัญหาต่างๆ ซ่ึงจะเป็นการช่วยเหลือ และ
บรรเทาความเดือนร้อนท่ีเกิดข้ึนใหแ้ก่พนกังาน ดว้ยเหตุน้ีจึงท าใหบ้ริษทัฯไดรั้บรางวลัสถานประกอบการดีเด่นดา้น
แรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ประจ าปี 2560  จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกระทรวงแรงงาน 
และไดรั้บใบรับรองตามมาตรฐานสากล WCA. Workplace Conditions Assessmentรวมทั้งไดมี้การจดัท าระบบ
มาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 : 2553) 

 

 บริษัทฯ สนับสนุนให้ พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียน  การ
กระท าผิดกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณ หรือ พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยแจง้ผ่าน
ช่องทางติดต่อรับเร่ืองร้องเรียนโดยตรงหรือส่งจดหมายท่ี 
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ประธานกรรมการบริษทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน)  
เลขท่ี 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต ้ 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 
นกัลงทุนสมัพนัธ์ ir@pranda.co.th 0-2769-9431 
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร pr@pranda.co.th 0-2769-9494 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล personal@pranda.co.th 0-2769-9961 

 

 ทั้งน้ีในปี 2561บริษทัฯไม่ไดมี้การฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ผูบ้ริโภค การแข่งขนัทางการคา้ 
ส่ิงแวดลอ้ม  และไม่ไดรั้บการร้องเรียนใดๆจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีส าคญัของบริษทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
เพียงพอเป็นปัจจุบนั ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์  
และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งทัว่ถึง โดยบริษทัฯ ไดด้ าเนินการในการเปิดเผยสารสนเทศ ดงัน้ี 

บริษทัฯ เปิดเผยสารสนเทศท่ีส าคญัผ่านระบบอิเลค็ทรอนิกส์ (SCP: SET Community Portal) เพ่ือรายงาน
ขอ้มูลตามเหตุการณ์ต่างๆ ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี     
(แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ตลอดจนสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ์ต่างๆ(Non-Periodic Reports)  
เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดน้ าเสนอขอ้มูลท่ีทนัเหตุการณ์เก่ียวกบับริษทัลงบนเวบ็ไซต์ โดยไดจ้ดัท าทั้งเป็น
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ดงัหมวด “นกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations)” โดยมีหมวดยอ่ยท่ีส าคญัดงัน้ี  

1.ขอ้มลูบริษทั ประกอบดว้ย โครงสร้างองคก์ร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ 
2.ขอ้มลูทางการเงิน ประกอบดว้ย งบการเงินทั้งปัจจุบนัและยอ้นหลงั เป็นตน้  
3.เอกสารเผยแพร่ ประกอบดว้ย ขอ้บงัคบับริษทั รายงานประจ าปี เป็นตน้ 
 

ขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั 
รวมทั้ง หนงัสือเชิญประชุมและรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีสามารถเขา้ดูขอ้มูลอ่ืนเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซตข์อง
บริษทั www.pranda.com   

mailto:cs@pranda.co.th
mailto:ia@pranda.co.th
mailto:ir@pranda.co.th
mailto:pr@pranda.co.th
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นอกจากการเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารผา่นหน่วยงานท่ีส าคญั และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ บริษทัฯ ไดแ้จง้
ผลการด าเนินงานและกิจกรรมท่ีส าคัญต่างๆผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ รวมทั้ งได้ส่ือสารข้อมูล              
และกิจกรรมตามแผนงานส่ือสารท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทท่ีได้มีการทบทวน             
อย่างต่อเน่ือง และทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัอย่างสม ่าเสมอ ตลอดจนค านึงถึงคุณภาพของขอ้มูลท่ีเปิดเผย
เป็นส าคญัโดยผา่นหน่วยงานท่ีส าคญัซ่ึงมีส่วนในการเปิดเผยขอ้มลู ดงัน้ี 

ฝ่ายส่ือสารองค์กร ท าหนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวและกิจกรรมต่างๆ              
ของบริษทัฯ และมีข่าวเผยแพร่ ข่าวประชาสมัพนัธ์และภาพข่าวประชาสมัพนัธ์ของงองคก์ร  
 ส านักงานเลขานุการบริษัท ท าหน้าท่ีเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์                
แห่งประเทศไทย  และส านกังานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส โดยผ่าน          
การพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน  
 นักลงทุนสัมพนัธ์ ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์เชิงรุก เพ่ือส่ือสารใหข้อ้มูล
ข่าวสาร ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลเพ่ิมเติมจากขอ้ซักถามต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลซ่ึงเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุน ผูล้งทุนสถาบนั      
ผูล้งทุนทัว่ไป นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ฯลฯ เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสร้าง
สัมพนัธ์อนัดีระหว่างบริษทัฯ กบัผูถื้อหุ้น รวมทั้งจดัท าแผนนักลงทุนสัมพนัธ์ประจ าปี  ตลอดจนเปิดโอกาสให ้       
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียส่งค าถามมายงันกัลงทุนสมัพนัธ์ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้   
 ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และผูส่ื้อข่าว โดยมีกรรมการ
ผูจ้ดัการ  และผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูแ้ถลงผลการด าเนินงาน  ใหข้อ้มูลเพ่ิมเติมและตอบขอ้ซกัถามในการประชุมฯ 
และการพบปะกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่สารสนเทศบนเวบ็ไซต ์ ตลอด ปี 2561 ดงัน้ี 
 
 

กิจกรรม จ านวน (คร้ัง) 
สมัภาษณ์พิเศษผา่นโทรทศัน ์ 3 
พบส่ือมวลชน 5 
ประชาสมัพนัธ์ข่าวขององคก์ร 140 
ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ 11 
เผยแพร่ Newsletter 5 
แจง้ข่าวตลาดหลกัทรัพย ์ 84 
นกัลงทุนเยี่ยมชมกิจการ (Company visit) 1 
ประชุมพบปะนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 2 
การพบปะนกัลงทุน (Opportunity Day) 4 

 
ในปี 2561 บริษทัฯ ไม่มีเหตุการณ์ท่ีถูกด าเนินการโดยหน่วยงานก ากบัดูแล เน่ืองจากไม่ประกาศหรือ                 

ไม่เปิดเผยขอ้มลูท่ีมีสาระส าคญัภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
การจดัท ารายงานทางการเงนิ 
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คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินว่ามีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 
เพ่ือรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัจากการสูญหายหรือน าไปใชโ้ดยบุคคลท่ีไม่มีอ านาจหนา้ท่ี ป้องกนัการทุจริต
และการด าเนินการท่ีผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย และปฏิบติัถูกตอ้งตาม
กฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีความเช่ือมัน่ในรายงานทางการเงินคณะกรรมการบริษทัได้
มอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน การใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมซ่ึงถือ
ปฏิบติัโดยสม ่าเสมอและสอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสอบทานความถูกตอ้ง และความ
เพียงพอของรายงานทางการเงินในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดใหมี้การประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่
มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 4 คร้ัง เพ่ือสอบถามความเห็นจากผูส้อบบญัชีในประเด็นต่างๆ 
บริษทัฯ ไดใ้หผู้ส้อบบญัชีจาก ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัซ่ึงมีความรู้ ความช านาญในวิชาชีพ 
ไม่มีความขดัแยง้แห่งผลประโยชน์ท่ีจะท าให้ขาดความเป็นอิสระ และความเป็นกลาง และมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามท่ีก าหนด เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่กรรมการและผูถื้อหุน้ว่า รายงานทางการเงินของบริษทัสะทอ้นใหเ้ห็นฐานะ
ทางการเงินและผลการด าเนินการของบริษทัท่ีถกูตอ้ง และเช่ือถือไดใ้นทุกแง่มุมตามจริงทุกประการ 

 ในปี 2561 บริษทัฯ ได้เปิดเผยงบการเงินประจ าปีและรายไตรมาสต่อผูถื้อหุ้นและนักลงทุนภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด และไม่เคยมีประวติัการถกูสัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงินโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์

 

การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทฯ ได้ก าหนดตัวช้ีวดัผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator: KPI)ไวใ้นแต่ละปี                 
เพ่ือเช่ือมโยงกับหลักเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด และจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ              
ของเงินเดือน ซ่ึงอยู่ในลกัษณะของตวัเงิน และค่าตอบแทนอ่ืน ทั้งน้ีการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร มีการด าเนินการท่ีโปร่งใส ชดัเจน และในระดบัท่ีเหมาะสมภายในอุตสาหกรรม
เดียวกนั รวมทั้งได้รับการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและน าเสนอ        
ต่อคณะกรรมการบริษทั ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจาณาอนุมติั  นอกจากน้ีบริษทัฯยงัก าหนดการ
เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัฯไวใ้นรายงานประจ าปี ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผย              
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไวอ้ย่างชัดเจน โดยเปิดเผยลกัษณะของ
ค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลเฉพาะในฐานะกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดมี้ส่วนการบริหารงาน ส่วนกรรมการบริหาร      
และผูบ้ริหารจะเปิดเผยรวมไวก้ับค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  ทั้งน้ีค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร ปี 2561        
ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 
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การเปิดเผยการเปลีย่นแปลงการถือครองหุ้นบริษทัของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
 

บริษทัฯไดก้ าหนดจรรยาบรรณธุรกิจว่าดว้ยการรักษาความลบั การรักษาความน่าเช่ือถือและความพร้อม
การใช้ข้อมูล รวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท อีกทั้ งได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย             
และรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยมีใจความดงัน้ี  

กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีจะต้องรายงานหากมีการเปล่ียนแปลงของการถือครองหลักทรัพย์          
โดยก าหนดใหจ้ดัท าและน าส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพยแ์ละการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อส านกังาน
เลขานุการบริษทั เพ่ือน าส่งไปยงัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา
ตามท่ีกฎหมายก าหนดและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไวทุ้กคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง และใหส้ านกังาน
เลขานุการบริษัทรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง                    
ต่อคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง  
 
 การรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 

บริษทัฯ ได้ก าหนดเป็นนโยบายเก่ียวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยกรรมการ          
และผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 89/1     
ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยน าส่งท่ีเลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทัจะตอ้งน าส่ง
ส าเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงาน ทั้งน้ีนกัลงทุน
สามารถศึกษาขอ้มลูบริษทัฯ เพ่ิมเติมไดโ้ดยติดต่อผา่น 4 ช่องทาง ดงัน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัในฐานะตัวแทนผูถื้อหุ้น มีหน้าท่ีก ากบัดูแลการบริหารจดัการงานของบริษทัให้
เป็นไปตามกฎหมาย ตามวตัถุประสงค์และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าของผลการ
ด าเนินงานและผลประกอบการของบริษัทเพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน           
โดยสาระส าคญัส าหรับแนวปฏิบติัในการก ากบัดูแลตามหลกัก ากบัดูแลกิจการ ดงัต่อไปน้ี 
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ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ กรรมการมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งยึดถือ ( Fiduciary) 4 ประการ ประกอบดว้ย 
1.การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความระมดัระวงั (Duty of Care) คณะกรรมการบริษทัได้ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ย        

ความรอบคอบก ากบัดูแลไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทัฯ อีกทั้งยงัดูแลใหก้ารด าเนินธุรกิจไม่ส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ชุมชน สงัคม ขณะเดียวกนักส็ร้างมลูค่าเพ่ิมใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มควบคู่กนัไป  

2.การปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัหน้าท่ี       
ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตมุ่งรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียและสงัคม  

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

4.หนา้ท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลแก่สาธารณะ (Duty of Disclosure) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้ ากบัดูแลใหมี้
การด าเนินงานดา้นการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมาย และการให้ข่าวสารเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่นักลงทุน   
อยา่งเพียงพอ  

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ เพ่ือใหส้อดคลอ้งตาม
ขอ้บงัคบับริษทัและระเบียบบริษทัฯ ว่าดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดข้ึน ส าหรับ
องค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั เปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหัวข้อ 
“โครงสร้างการจดัการ”  
 ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวว้่า คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน    
แต่ไม่เกิน 20 คนโดยคณะกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงตอ้งมีถ่ินฐานในประเทศไทย และตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ี
ก าหนดโดยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 คน มีกรรมการท่ีไม่ได้
เป็นผูบ้ริหารจ านวน 6 ท่าน ซ่ึงมีสัดส่วนเกินกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งหมด โดยสามารถแยกโครงสร้าง
คณะกรรมการไดด้งัน้ี 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  6   คน (คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของจ านวนคณะกรรมการบริษทั) 
 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  3   คน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนคณะกรรมการบริษทั) 
 กรรมการอิสระ  3   คน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ านวนคณะกรรมการบริษทั) 

 

   คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดความหลากหลายของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ       
ท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในดา้น ทกัษะ เช่น ดา้นอุตสาหกรรม บญัชีและการเงิน การจดัการ  
และกฎหมาย เป็นตน้ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศ และอายท่ีุจ าเป็นต่อการ
บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัขององค์กร ทั้งน้ีตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารอย่างนอ้ย 1 คน ท่ีมี
ประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัด าเนินกิจการอยู ่ ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบาย
ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน และในจ านวนน้ีมีกรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิง      
1 คน  และมีสดัส่วนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีวาระการด ารงต าแหน่งไวไ้ม่เกิน 9 ปี        
ทั้ งน้ีกรรมการท่ีเป็นอิสระจะต้องมีคุณสมบัติท่ีบริษทัก าหนด  รวมทั้ งต้องมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
  

การเลอืกตั้งและวาระการด ารงต าแหน่ง 
 คณะกรรมการบริษทัมีวาระการด ารงต าแหน่งโดยก าหนดให้การประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง    
ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อก
โดยจ านวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ี 2 ภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันั้นให้ใช้วิธีจบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น     
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่กไ็ด ้ 
 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่ 
 เพ่ือใหก้รรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ี คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนด
จ านวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทัไวใ้นนโยบาย
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยใหก้รรมการแจง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบก่อนการเขา้เป็น
กรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 

 การไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษทัอืน่ของกรรมการผู้จดัการ 
  บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายการไปด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีบริษัท อ่ืนของกรรมการผู ้จัดการ                   

โดยก าหนดให้กรรมการผูจ้ดัการควรด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัจดทะเบียนเพียง 1 แห่ง เพ่ือให้มี
เวลาเพียงพอในการดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทั และต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็น
กรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์
ของตนหรือประโยชนข์องบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

 

การแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผู้จดัการ 
 เพ่ือให้บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการมีความอิสระ ไม่ทบัซ้อนกนั    
และมีการถ่วงดุลอ านาจกันอย่างชัด เจน บริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบายแบ่งแยกหน้า ท่ีและต าแหน่ง                     
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการออกจากกนัและไม่เป็นบุคคลเดียวกนั โดยแบ่งแยกบทบาทหนา้ท่ี            
และความรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

ประธานกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีในฐานะผูน้ าดา้นกลยุทธ์และสนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษทัทุกคน                    
มีส่วนร่วมในการประชุม ก ากับดูแลและสนับสนุนการด าเนินภารกิจของฝ่ายจัดการผ่านกรรมการผูจ้ ัดการ                         
แต่ไม่กา้วก่ายงานประจ าหรือธุรกิจประจ าวนัท่ีรับผิดชอบโดยกรรมการผูจ้ดัการ 
  กรรมการผู้จดัการ  มีหนา้ท่ีหลกัในการก ากบัดูแลดา้นบริหารจดัการของบริษทัใหเ้ป็นไปตามวิสยัทศัน ์
พนัธกิจ กลยทุธ์ และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนด 
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2. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าท่ีหลกัในการก าหนดและพิจารณาเห็นชอบในเร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง               

กบัการด าเนินงานของบริษทั ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ นโยบายของบริษทั แผนธุรกิจ  งบประมาณ จดัท า
รายงานความรับผิดชอบทางการเงิน ตลอดจนก ากบัดูแล และติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว ้     
โดยมอบหมายใหฝ่้ายจดัการน าไปปฏิบติัตามอยา่งมีประสิทธิภาพ ถกูตอ้ง โปร่งใส รวมทั้งติดตามความคืบหนา้ของ
ผลการด าเนินงานและเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย รายละเอียดเพ่ิมเติมระบุในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”   

2) คณะกรรมการมีอ านาจอนุมติัเร่ืองต่างๆของบริษทัโดยก าหนดไว ้25 ขอ้ ตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีก าหนด     
โดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด “อ านาจด าเนินการ              
ของคณะกรรมการบริษทั” 

3) คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร
กลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความช านาญเพ่ือ
ช่วยศึกษาและกลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายให้เกิดความถูกตอ้ง ชัดเจน และสมบูรณ์ในเบ้ืองตน้ก่อน
น าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพิ้จารณาอนุมัติเห็นชอบหรือรับรองแล้วแต่กรณี  และเพ่ือสนับสนุน         
การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัใหมี้ความรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนไดร้ะบุบทบาทหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยไวอ้ยา่งชดัเจนในหวัขอ้ “คณะกรรมการชุดยอ่ย” 

4) คณะกรรมการบริษัทได้จัดท า “นโยบายการก ากับดูแลกิจการ“ ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร             
ตั้งแต่ปี 2543 เป็นตน้มา 

5) คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัท า “จรรยาบรรณธุรกิจ” เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางและขอ้พึงปฏิบติั
ท่ีดีใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการด าเนินธุรกิจ    
โดยใหถื้อเป็นนโยบายความซ่ือสัตย์ และไดส่้งเสริมใหมี้การปฏิบติัตามจรรยาบรรณอย่างจริงจงั รวมถึงไดติ้ดตาม    
การปฏิบัติตามคู่ มือดังกล่าว ซ่ึงได้รวมไว้ใน “คู่ มือหลักการก ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ”               
(ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 5) โดยไดเ้ผยแพร่ต่อพนกังานทุกระดบัภายในองคก์ร เพ่ือใหย้ึดถือปฏิบติั ตลอดจนเปิดเผยบน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

6) คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ       
ของบริษัทเป็นหัวข้อ ท่ีชัดเจน อีกทั้ งได้จัดให้มีขั้นตอนในการดูแลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และระเบียบปฏิบัติ เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต.        
ทั้งน้ี หากรายการใดจะตอ้งผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รายการดงักล่าว
จะได้รับการพิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการให้
ความเห็นต่อการเขา้ท ารายการดงักล่าว และในกรณีท่ีคณะกรรมการ บริษทัมีความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทัฯ มีการเปิดเผยความเห็นท่ีแตกต่างดงักล่าวดว้ย โดยในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย      
ในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว 
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7) บริษทัไดมี้การเปิดเผยรายการเก่ียวโยงท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปี 2561 รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห ้
ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ      
ของบริษัท ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์                       
ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ “ รายการระหวา่งกนั ” 

8) บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ                       
ท่ีจะด าเนินการตามระบบ การควบคุมภายในไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานรายงาน
ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปมีการ
ปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งตามระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการปฏิบติัตามกฏหมาย ขอ้ก าหนดและขอ้ผกูพนัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจบริษทั โดยปฏิบติัตามกรอบงานการควบคุมภายใน ซ่ึงอา้งอิงตามมาตรฐานสากล 
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) ดงัรายละเอียดในหวัขอ้    
“การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง” 

9) คณะกรรมการบริษทัไดมี้การก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยมุ่งเนน้ให้มีการด าเนินการตาม
กระบวนการบริหารความเส่ียงทั้ งองค์การเพ่ือสนับสนุนให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์                          
โดยมีคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงรับผิดชอบติดตามให้ทุกฝ่ายด าเนินการตามกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง  และวดัความส าเร็จของวตัถุประสงค ์เชิงกลยุทธ์ทุกปี ทั้งน้ี คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง
ไดพิ้จารณาสรุปผลการด าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียง เและมีการสอบทานโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส ดงัรายละเอียดในหัวขอ้ “การควบคุมภายใน 
และการบริหารจดัการความเส่ียง” 
 

3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
 

1) การประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด      
จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรอง
ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการ ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี                      
แต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

2) การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง         
ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นถา้คะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

3) การประชุมคณะกรรมการบริษทัตามปกติใหจ้ดัข้ึนอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง ซ่ึงหากรวมการประชุมพิจารณา การ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในระหว่างปีไดก้ าหนดจ านวนคร้ังของการประชุมไวไ้ม่นอ้ยกว่า 6 
คร้ังต่อปี โดยไดมี้การก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ และให้
ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือในกรณีจ าเป็น ถา้กรรมการตั้งแต่ 4 คนข้ึนไป  
อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการให้ประธานกรรมการก าหนดวนัประชุมภายใน 14 วนั            
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 
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4) ใหป้ระธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนดวนั เวลาและสถานท่ี
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงสถานท่ีท่ีประชุมนั้นอาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งท่ีอนั
เป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทัฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้หากประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากประธานกรรมการ มิไดก้ าหนดสถานท่ีๆ ประชุมให้ใช้สถานท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทัฯ    
เป็นสถานท่ีประชุม 

5) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหป้ระธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม
โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือผูแ้ทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา 
สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชุมไปยงักรรมการ ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือ
รักษาสิทธิ หรือประโยชนข์องบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด ้

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

7) ประธานกรรมการ เป็นผูใ้ชค้วามเห็นชอบในการจดัเร่ืองท่ีจะเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการ
แต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจดัการสามารถเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม     

8) ประธานกรรมการบริษทั จดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอส าหรับการน าเสนอเอกสารและขอ้มูลของผูบ้ริหาร      
และส าหรับการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเดน็ท่ีส าคญัของคณะกรรมการบริษทั 

9) คณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารประชุมระหว่างกนัตามความจ าเป็นเพ่ืออภิปราย
ปัญหาต่างๆ  เก่ียวกับการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมร่วม และแจง้ให้กรรมการ
ผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชุม 

10) คณะกรรมการบริษทั ตอ้งอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจใหแ้ก่บริษทัฯ อย่างเต็มท่ีและพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการ
ประชุมอยา่งสม ่าเสมอหากติดภารกิจส าคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ใหแ้จง้ต่อประธานกรรมการ 

11) คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจ าเป็นเพ่ิมเติมไดจ้ากประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือ
กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีก าหนด และในกรณีท่ีจ าเป็น
คณะกรรมการบริษทัอาจจดัใหมี้ความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอกเพ่ือประกอบการ
ประชุมในแต่ละคร้ัง  

12) ประธานกรรมการ สนบัสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เพ่ือใหส้ารสนเทศรายละเอียดพ่ิมเติมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง   

13) การจดบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริษทั สรุปผลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
จะตอ้งมีความชดัเจนเพ่ือใชอ้า้งอิง 

 

 ทั้งน้ีในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การประชุมทั้งส้ิน 18  คร้ัง ส าหรับการประชุมของ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีจดัข้ึนรวม 4 คร้ัง เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆเก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ใน
ความสนใจ และได้แจ้งผลการประชุมต่อกรรมการผูจ้ดัการ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมกนัเองตามความเหมาะสมโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือฝ่ายบริหาร
เขา้ร่วมประชุม 
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4.  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย  และประธานกรรมการบริหาร
กลุ่ม 

 

 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
โดยท าการประเมิน 2 รูปแบบ คือ 

1) แบบประเมินรายบุคคล - ประเมินตนเอง (Self Assessment)  
2) แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
  

หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการรายคณะ และการประเมินกรรมการรายบุคคล                       
โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการวดัระดบั ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

   

  ขั้นตอนกระบวนการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และการประเมินกรรมการรายคณะ  
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

กระบวนการในการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการชุดย่อย 

1.บริษทัฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้ งแบบกรรมการรายบุคคล         
และแบบกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะเป็นประจ าทุกปี  โดยมีกระบวนการให้
เลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ดัท าแบบประเมินผลการปฏิบติังานใหก้บัคณะกรรมการบริษทั โดยใชแ้บบประเมินตนเอง 
(Board Self-Assessment) ซ่ึงเป็นแบบประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย      
และเหมาะสมกบัลกัษณะของบริษทัฯ  
2. เลขานุการบริษทั น าส่งแบบประเมินตนเองส าหรับกรรมการรายบุคคลใหก้รรมการแต่ละคน ตอบแบบสอบถาม
การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองและก าหนดใหก้รรมการแต่ละคนน าผลประเมินส่งใหค้ณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูส้รุปผลประเมิน 
3. ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัทั้ งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย ก าหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลและสรุปผลดงักล่าว 
4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือน าผลมาพิจารณาทบทวนผลงาน และปัญหาต่างๆในระหว่างปี รวมทั้ งประเมิน
ประสิทธิภาพในการก ากบัดูแลของคณะกรรมการ นอกจากน้ีผลประเมินสามารถน ามาสนบัสนุน และปรับปรุง

90-100            
ดเียีย่ม 

 

   80-89       
ดมีาก 

  70-79         
ด ี

50-69 
พอใช้ 

30-49 
ต้องปรับปรุง

 ต้
องปรับปรุง ระดบัคะแนน % 
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พฒันาประสิทธิภาพการท างานของฝ่ายจดัการไดอี้กต่อไป 
สรุปการประเมนิผลตนเองในปี 2561 
1. การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษทั 
 

 1.1 การประเมินกรรมการรายบุคคล ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้หลกั ซ่ึงมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ียรวมอยูใ่น
เกณฑร์ะดบัดีเยี่ยม คือ 97%   

หัวข้อ ผลประเมนิ (%) 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 100 
2. การประชุมของคณะกรรมการ 96 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 94 

 
1.2 การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบดว้ย 6 หวัขอ้หลกั ซ่ึงมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ียรวมอยู่

ในเกณฑร์ะดบัดีเยี่ยม คือ 93% รายละเอียดดงัน้ี 
หัวข้อ ผลประเมนิ (%) 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 90 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 91 
3. การประชุมคณะกรรมการ 94 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 96 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 95 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 92 

 

2. การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการชุดย่อย 
 การประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งคณะ ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้หลกั ซ่ึงมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย
รวมอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดีเยี่ยม คือ 96% รายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

89 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยไดด้ าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพ่ือให้
คณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีในการประชุมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

100 

3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ไดใ้ห้
ความส าคญั ใชเ้วลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบติัตามในเร่ืองต่างๆ
อยา่งเพียงพอ 

99 
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 บริษัทฯ มีนโยบายก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลการ
ปฏิบติังานของประธานบริหารกลุ่ม ซ่ึงเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกบัความส าเร็จของเป้าหมายและใชปั้จจยัใน
การพิจารณาประกอบดว้ยตวัวดัเชิงคุณภาพ ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้ า การปฏิบติัตามกลยุทธ์ การวางแผน  และผล
ปฏิบติังาน โดยก าหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงมีขั้นตอนกระบวนการประเมิน ดงัน้ี 

 
  

ในปี 2561 การประเมินผลตนเองของประธานกรรมการบริหารกลุ่มประกอบดว้ย 3 หวัขอ้  ซ่ึงมีผลคะแนน
เฉล่ียอยูใ่นเกณฑดี์เยี่ยมคือ 91% รายละเอียดดงัน้ี 

หัวข้อ ผลประเมนิ (%) 
1.การประเมินผลจากดชันีช้ีวดัผลการด าเนินงาน 96 
2. การประเมินดา้นความเป็นผูน้ า 88 
3. การประเมินดา้นการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ 96 

 

5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
1. คณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลให้กรรมการแต่ละคนและคณะกรรมการชุดย่อยมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งการประกอบธุรกิจ  
2. คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนไดรั้บการเสริมทกัษะและความรู้ส าหรับการปฏิบติั

หน้าท่ีกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยการให้มีการฝึกอบรมและพฒันาและการให้ความรู้ท่ีจ าเป็นแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง               
ในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เพ่ือใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

กระบวนการในการประเมนิผลงานของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 
 

1.คณะกรรมการบริษทัก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนโดยร่วมกบักรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร เป็นผูพิ้จารณาดงัน้ี 

1) ให้ความเห็นชอบหลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการ
ผูจ้ดัการ โดยเกณฑก์ารประเมินผลงานควรจูงใจประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการ
ผูจ้ ัดการ บริหารกิจการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคลอ้ง               
กบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวโดยส่ือสารให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ
กรรมการผูจ้ดัการทราบเกณฑก์ารประเมินเป็นการล่วงหนา้ 

                                     2) ประเมินผลงานประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผูจ้ ัดการเป็นประจ าปีทุกปี           
และประธานกรรมการเป็นผูส่ื้อสารผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพ่ือการพฒันาใหป้ระธาน
กรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผูจ้ดัการทราบ 

2. ผลการประเมินดงักล่าวจะถูกน าไปพิจารณาก าหนดอตัราผลตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม  
และกรรมการผูจ้ ัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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3. คณะกรรมการบริษทั มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ดัท าเอกสารการแนะน าเก่ียวกบับริษทัและ
ขอ้มูลประกอบการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ เพ่ือใหรั้บทราบขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบติัหนา้ท่ีของบริษทัฯ เพ่ือไดรั้บความเขา้ใจวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และคุณค่าร่วม
ขององค์กร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้งเขา้ใจเก่ียวกบักฎหมาย      
กฎเกณฑ ์มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจกฎระเบียบและขอ้มูลธุรกิจ     
ของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าท่ีและกรรมการจะได้รับการอบรมและพฒันาความรู้       
อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือช่วยใหก้รรมการสามารถท าหนา้ท่ีและก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 ถึงแมว้่าในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาหรืออบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ แต่อยา่งไรกต็าม ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริม ใหก้รรมการ
เขา้ร่วมในหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนเองเสมอมา เช่น หลกัสูตรซ่ึงจดัข้ึนโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการ (IOD) ดงัน้ี 

 

การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษทั  
 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท รุ่น / ปีทีเ่ข้าร่วม
อบรมหลกัสูตร 

(IOD) 

หลกัสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) /1 

หลกัสูตรโดยสถาบันอืน่ 

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

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่น
ท่ี 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 - 
7. นายวีระชยั        ตนัติกลุ 37/2546 DCP - 
8. นางรวิฐา        พงศนุ์ชิต 59/2548 DCP 1 . ห ลัก สู ต ร ผู ้บ ริ ห า ร ก า ร

ยุติธรรมทางปกครองระดบัสูง 
รุ่นท่ี 3 (บยป.3) 
2.หลักสูตรผูบ้ริหารระดับสูง 
ด้านการค้าและการพาณิชย ์
(TEPCOT) รุ่นท่ี 1 
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3.หลักสูตรผูบ้ริหารระดับสูง 
สถาบนัวิทยาการตลาดทุน รุ่น
ท่ี 3 (วตท.3)  
4.หลักสูตรการบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
สถาบพัระปกเกลา้ รุ่นท่ี 3 (ปร
ม.3) 
5 . ห ลั ก สู ต ร ก า ร ป้ อ ง กั น
ร าชอาณาจักรภ าค รั ฐ ร่ วม
เ อ ก ช น  วิ ท ย า ลั ย ป้ อ ง กั น 
ร าชอาณาจักร  รุ่ น ท่ี  4 515 
(ปรอ.15) 

9. นายจ านงค ์       วฒันเกส 
 
 
 
 
 

5/2544 DCP 1.ประกาศนียบตัรหลกัสูตร
ผูบ้ริหารระดบัสูงสถาบนั
วิทยาการตลาดทุน (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) 
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2/2549 DCP Re 
1/2550 CDC 

 

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
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6. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บุคคลท่ีไดรั้บเลือกมาท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการบริษทัคนใหม่จะไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทั รวมถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ขอ้มูลท่ีใชป้ฐมนิเทศเม่ือไดรั้บการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Orientation) ได้แก่ เร่ืองท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้บังคับของบริษทั ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ้นหลงั 1 ปี คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีจดัท าโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ท่ีส าคญัของบริษทั รวมทั้งหลกัสูตรอบรม
กรรมการ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ ในการฝึกอบรมน้ีเลขานุการบริษทัจะ
เป็นผูท่ี้ให้ขอ้มูลต่อกรรมการคนใหม่ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีความรู้อย่างต่อเน่ืองและ
สนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วม ในการผึกอบรมในหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนาต่างๆ 

 

7. แผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
  

คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูจ้ดัท าแผนการสืบทอด
งาน (Succession plan) และทบทวนแผนการพฒันาประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผูจ้ดัการรวมถึง
ผูบ้ริหารระดบัสูง เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเน่ืองให้มีผูสื้บทอดงานในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการ  หรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูงในต าแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้พ่ือให้การบริหารงานของบริษทั
สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยใหป้ระธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงผูบ้ริหาร
ระดบัสูง มีแผนสืบทอดต าแหน่งของตนเองเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้น 
ลกูคา้ ตลอดจนพนกังานวา่การด าเนินงานของบริษทัฯ จะไดรั้บการสานต่อตามแนวนโยบายการเติบโตอย่างมัน่คง
และยัง่ยืน ภายใตก้ารมีจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนสืบทอดต าแหน่งต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเป็นผลรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพ่ือทราบเป็นระยะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

8. บทบาทการร่วมเป็นหน่ึงในองค์กรก่อตั้งเครือข่ายการเป็นสมาชิก UN Global  Compact local  network 

 กลุ่มบริษทัแพรนดา้ ถือเป็นบริษทัแรกของคนไทยท่ีร่วมลงนามรับหลกัการขององค์การสหประชาชาติ 
หรือ  Global Compact  ตั้งแต่ปี 2545 รวมถึงเขา้ร่วมเป็นองคก์รหน่ึงในการก่อตั้งเครือข่าย UN Global Compact 
Local Net work เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกนัข้ึนในองคก์รธุรกิจตามหลกัการของ UNGC อนัเป็นการสร้างความ
โปร่งใส และความรับผิดชอบต่อทั้งตนเอง สงัคม และประเทศชาติ ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาร่วมกนัอยา่งย ัง่ยืน  

 บริษทัฯ ไดเ้ขา้มามีบทบาทในเครือข่ายดงักล่าวโดยคุณสุนนัทา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษทั เป็นตัวแทน
ของบริษทัฯ ด ารงต าแหน่งอุปนายกคนท่ี 2 และคณะกรรมการบริหารของ UN Global Network Thailand ซ่ึงกลุ่ม
ดงักล่าวมีการจดัสัมมนาและประชุมหารือกนัเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีกวา้งขวางมาก
ข้ึนในเร่ืองของมิติความยัง่ยืน ความรับผิดชอบขององคก์ร และความรับผิดชอบของประเทศ 
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 ดังนั้นบริษทัฯจึงปลูกจิตส านึกและทัศนคติท่ีดี ให้แก่พนักงานทุกระดับ เพ่ือน าไปประพฤติตนตาม
กฎระเบียบ กฎเกณฑข์องสงัคม อนัก่อใหเ้กิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคมโดยรวมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมี
บรรทดัฐานท่ีดีในการพฒันาประเทศชาติ โดยไม่พึงกระท าใดๆ ท่ีมีผลเสียต่อตนเอง ผูอ่ื้นตลอดจนประเทศชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งยงัด ารงชีวิตอย่างมีคุณธรรมเพ่ือการพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยืน โดยปฏิบติัตาม
ขอ้ตกลงภายใตห้ลกัสากล 10 ประการ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ประเด็นหลกัไดแ้ก่ ดา้นสิทธิมนุษยชน ดา้นแรงงาน              
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการต่อตา้นการทุจริต  
 

1. ด้านสิทธิมนุษยชน 
 

ตามหลกัประการที่  1 สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศในระดับสากลตาม
ขอบเขตอ านาจท่ีเอ้ืออ านวย 

ตามหลกัประการที่  2 หมัน่ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชนแรงงาน 

 

   บริษทัฯตระหนกัถึงหลกัสิทธิมนุษยชนของทุกคน อนัปราศจากการแบ่งแยก กีดกนั อนัเน่ืองมาจากความ
แตกต่างดา้นเพศ อายุ ฐานะทางสังคม ฯลฯ โดยบริษทัฯไดก้ าหนดนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  เพ่ือยึดถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจในเร่ืองการเคารพหลกัสิทธิมนุษยชน เช่น ปฏิบติัต่อพนกังานบน
พ้ืนฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และใหค้วามเคารพต่อสิทธิหนา้ท่ีส่วนบุคคล ส่งเสริมใหพ้นกังานใชสิ้ทธิ
เลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ และใชสิ้ทธิของตนในการร้องเรียนเม่ือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม ทั้งน้ีบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วม
เพ่ือประกาศความเป็นส่วนหน่ึงในการด ารงหลกัสิทธิมนุษยชนประกอบดว้ย 

 บริษทัฯ เขา้ร่วมและสนบัสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอิสระและองคก์รระหว่างประเทศ อาทิ UN Global 
Compact (UNGC) ซ่ึงด าเนินงานดา้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอยา่งเป็นระบบ 

 เขา้ร่วมการระดมสมองและแสดงเจตน์จ านงร่วมกบับริษทัเอกชนอ่ืนเพ่ือริเร่ิมก่อตั้ง UN Global Compact 
Local Network ในประเทศไทย เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และส่งเสริมการเคารพศกัด์ิศรี
ของการเป็นมนุษย ์
 

2. ด้านแรงงาน 
 

ตามหลกัประการที่ 3   ส่งเสริมสนบัสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและรับรองสิทธิในการร่วมเจรจา
ต่อรองอยา่งจริงจงั 

ตามหลกัประการที่ 4 ขจดัการใชแ้รงงานเกณฑแ์ละท่ีเป็นการบงัคบัในทุกรูปแบบ 

ตามหลกัประการที่ 5 ยกเลิกการใชแ้รงงานเดก็อยา่งจริงจงั 

ตามหลกัประการที่ 6 ขจดัการเลือกปฏิบติัในเร่ืองการจา้งงานและการประกอบอาชีพ 
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 บริษทัฯ ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน วิธีการ ท่ีมีความเป็นธรรมในการสรรหา ประเมิน เล่ือนระดบั 
โอกาสความก้าวหน้าในงานและการพัฒนา รวมทั้ งฝึกอบรมพนักงานเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตให้พนักงาน                     
และครอบครัว และส่งผ่านไปยงัชุมชนรอบขา้งพนักงาน ทั้งยงัก าหนดมาตรการและผลกัดนัให้คู่คา้ ปฏิบติัต่อ
พนักงานหรือแรงงานคู่คา้ อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงาน                 
โดยบริษทัฯไม่มีการใชแ้รงงานท่ีเป็นการบงัคบั ไม่มีแรงงานเดก็ ไม่มีกีดกนั แบ่งแยกอนัเน่ืองจากความแตกต่างทาง
เพศ อายุ การศึกษา เช้ือชาติ และมีการเคารพเสรีภาพส่วนบุคคล  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัท าคู่มือหลกัการก ากบักิจการ          
ท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงมีรายละเอียดในดา้นแรงงานท่ีหมวดท่ี 3 การค านึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

3. ด้านส่ิงแวดล้อม 

ตามหลกัประการที่  7 สนบัสนุนแนวทางการระแวด ระวงัในการด าเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ตามหลกัประการที่  8 อาสาจดัท ากิจกรรมท่ีส่งเสริมการยกระดบัความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ตามหลกัประการที่  9 ส่งเสริมการพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและยั่งยืน นอกจากการบริหารจัดการ                            
อย่างรอบคอบแลว้เพ่ือให้องค์กรเติบโตอย่างมัน่คงแลว้ บริษทัฯ ยงัตระหนักว่าความยัง่ยืนของส่ิงแวดลอ้มเป็น
รากฐานของความส าเร็จ จึงไดเ้ขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในฐานะพลเมืองท่ีดีท่ีจะด าเนินกิจการดว้ยความรับผิดชอบต่อ
สังคม นับตั้งแต่คดัเลือกเทคโนโลยี การจดัสภาพแวดลอ้มภายในองค์กร เพ่ือควบคุมผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อ
ส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการควบคุมการปล่อยมลสารและของเสียโดยถือปฏิบติัอย่างเคร่ดครัดตามมาตรฐานทาง
กฎหมายส่ิงแวดลอ้มและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีก าหนด ตลอดจนการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และการมีส่วนร่วม
พฒันา และชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบ ทั้ งน้ีบริษทัฯ ได้รายงานผลการด าเนินงานท่ีถือเป็นความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มโดยมีรายละเอียดในเน้ือหาความรับผิดชอบต่อสงัคม  
 

4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

ตามหลกัประการที่ 10    ด าเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญัในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชั่นและยึดมัน่ถึงความโปร่งใส ตลอดจน
คุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือละเวน้ซ่ึงการกระท าท่ีส่อ               
ไปในทางจูงใจปฏิบติั “ ไม่ว่าจะเป็นการขอ การใหค้ ามัน่สัญญา การใหแ้ละรับ ทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีท าธุรกิจกบับริษทัฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงและทางออ้มเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าว
ปฏิบติัหน้าท่ีเพ่ือให้ไดม้า หรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเวน้กรณีท่ีกฎหมาย
ระเบียบขอ้บงัคบัขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินหรือจารีตทางการคา้ใหก้ระท าได ้” บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบาย
และแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัและคู่มือมาตรการต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ อีกทั้งยงัมีการก าหนดจรรยาบรรณว่าดว้ยความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร พนกังาน ยึดถือปฏิบติั ซ่ึงมี
หลกัและแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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แนวปฏิบัติ 
1. นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่น้ีใหค้รอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการ

คดัเลือกบุคคลากร การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังานพนกังาน และการให้
ผลตอบแทน โดยก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารท าความเขา้ใจกบัพนกังาน เพ่ือใชใ้นกิจกรรม
ทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ใหใ้ชแ้นวปฏิบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มือหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ คู่ มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้ งระเบียบ และ                 
คู่มือปฏิบติังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. เพ่ือความชดัเจนในเร่ืองการด าเนินการเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น บริษทัฯ ก าหนดให้
กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในเร่ืองต่อไปน้ีดว้ยความระมดัระวงั 

 3.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง  
    บริษทัฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ใหก้ารสนบัสนุน หรือการกระท าอนัเป็นการ
ฝักใฝ่พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงรวมถึงการใชท้รัพยากรของบริษทัในกิจกรรมท่ีจะท า
ให้บริษทัฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วน
เก่ียวขอ้งในกิจกรรมดงักล่าว 

 3.2 การบริจาคเพ่ือการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนุน  
           การบริจาคเพ่ือการกุศลถือเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเพ่ือช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาสในสังคม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือเพ่ือการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยา่งถว้นหนา้ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต ทั้งน้ีการบริจาคเพ่ือการกุศลดงักล่าวตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัตามกระบวนการท่ีบริษทัก าหนด และกระท าในลกัษณะท่ีมีความโปร่งใส การช าระเงิน
จะต้องระบุผูรั้บเงินท่ีชัดเจน รวมถึงมีการระบุช่ือผูรั้บซ่ึงเป็นองค์กรท่ีได้ข้ึนทะเบียนพร้อมกับมี
วตัถุประสงค์ของการบริจาค อย่างชดัเจน และโดยทัว่ไปแลว้การให้เงินสนบัสนุนจะท าเพ่ือส่งเสริม
ภาพลักษณ์หรือช่ือเสียงขององค์กรซ่ึงปกติมักกระท าผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสังคม การให้เงิน
สนบัสนุนจะตอ้งเป็นไปตามการพิจารณาตดัสินใจท่ีโปร่งใส มีการท าสัญญาหรือมีหลกัฐานการช าระ
เงินอย่างถูกตอ้งเพียงพอ และตอ้งไดรั้บอนุมติัตามกระบวนการและผูมี้อ  านาจในการอนุมติัตามล าดบั
ชั้นตามท่ีบริษทัก าหนด และจะตอ้งไม่มีการให้เงินสนบัสนุนใดๆ ท่ีท าข้ึนเพ่ือบงัหนา้หลบเล่ียงการ
คอร์รัปชัน่และสินบน 

 3.3 การใหห้รือรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใด ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  
     การให้หรือรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ อาจน ามาซ่ึงความเส่ียงต่อการคอร์รัปชัน่ ดงันั้นกรรมการและพนกังานทุกคนจะตอ้งไม่รับ  หรือ
ใหข้องขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ท่ีตระหนกัได้
โดยทัว่ไปว่า การรับหรือให้ของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการตอ้นรับ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ   อาจก่อใหเ้กิดขอ้ผูกมดัหรือสร้างภาวระให้เกิดความรู้สึกว่าตอ้งมีการตอบแทน หรือ
เป็นหนทางท่ีจะน าไปสู่การคอร์รัปชัน่ ทั้งน้ีขอ้ก าหนดดงักล่าวใหใ้ชก้บัการรับหรือให้ของขวญัหรือ
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ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอกดว้ย อย่างไรก็ตามหากการรับหรือใหข้องขวญั หรือ
ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ไม่ไดก่้อให้เกิดขอ้ผูกมดัหรือ
สร้างภาระใหเ้กิดความรู้สึกว่าตอ้งมีการตอบแทนท่ีเป็นการคอร์รัปชัน่ และสอดคลอ้งตามธรรมเนียม
ประเพณีท่ีปฏิบติัเป็นปกติก็เป็นส่ิงท่ีกระท าไดห้ากสอดคลอ้งตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
(Code of Conduct) และกฎระเบียบต่างๆ ของบริษทั 

 

3.4 การกรรโชก การฉอ้โกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกนั การใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ                     
การยกัยอกเงิน การฟอกเงิน  

                การใช้อ  านาจหน้าท่ีโดยมิชอบเพ่ือกระท าการ เช่น การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง    
การสมรู้ร่วมคิด การกระท าในลกัษณะท่ีเป็นการสมยอมกนั และการฟอกเงิน ถือเป็นการกระท าทุจริต
โดยตอ้งหา้มตามกฎหมายและตอ้งหา้มกระท าอย่างชดัแจง้ภายใตคู้่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
และถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บความไวว้างใจในฐานะเป็นกรรมการหรือ
พนกังานของบริษทั โดยไม่ค านึงวา่จะมีมลูเหตุจูงใจในการกระท าดงักล่าวหรือไม่ 

  

การด าเนินการเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน่ดงักล่าวยงัมิไดค้รอบคลุมในทุกกรณี 
กรรมการและพนักงานจะตอ้งใช้วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาเพ่ือมิให้การท าธุรกิจและ
ธุรกรรมต่างๆ เขา้ข่ายการคอร์รัปชัน่ 

 

4.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือส่ิงของท่ีไม่สมควร              
ไม่สุจริต หรือเกิดปกติวิสยัจากผูเ้ก่ียวขอ้งในกิจการของบริษทั 

5.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด 
จากบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีร่วมท าธุรกิจดว้ย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง หรือรับเพ่ือตนเองหรือผูอ่ื้นท่ีส่อไป
ในทางจูงใจใหป้ฏิบติั/ละเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ีในทางมิชอบ หรือกระท าผิดกฎหมาย 

6.  หา้มให ้เสนอท่ีจะให ้หรือรับการบริจาคหรือสนบัสนุนเงินหรือส่ิงของ ประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก 
อาทิ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ นายหนา้ ตวัแทน คู่คา้ ลูกคา้ หรือผูมี้อ  านาจตดัสินใจ เป็นตน้ ท่ีมีเจตนาชกัน าให้
บุคคลนั้นกระท าหรือละเวน้การกระท าท่ีเป็นการผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อต าแหน่งหนา้ท่ีของ
บุคคลนั้น หรือเพ่ือก่อให้เกิดการไดเ้ปรียบหรือแลกเปล่ียนกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้การให้หรือรับเงิน
บริจาค หรือเงินสนบัสนุน ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจว่าเงินบริจาค
หรือเงินสนบัสนุนไม่ไดถ้กูน าไปใชเ้พ่ือเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

7.  กรณีท่ีนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั ใหส่ิ้งของหรือผลประโยชน์แก่ผูบ้ริหาร
หรือพนกังานเพ่ือเป็นสินน ้าใจ ผูบ้ริหารหรือพนกังานตอ้งใชดุ้ลยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสม สมควร 
และ/หรือ ถูกตอ้งดว้ย โดยค านึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผูบ้ริหารหรือพนกังานไม่รับแลว้จะ
เป็นการเสียน ้ าใจ และกระทบต่อความสัมพนัธ์ท่ีดี ทางธุรกิจก็ให้รับได ้แต่ตอ้งมีมูลค่าไม่เกินขอ้ห้าม            
ท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐพึงรับได ้
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8.  การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น ควรจะเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยจรรยาอาจเป็นการรับ
จากผูเ้ก่ียวขอ้ง คนรู้จกั การรับควรรับในลกัษณะท่ีเป็นการทัว่ไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควรไม่เป็น
การรับทรัพยสิ์นอยา่งผิดกฎหมาย และของขวญั หรือทรัพยสิ์นนั้นตอ้งไม่ใช่ส่ิงผิดกฎหมาย 

9.  หา้มบุคลากรของบริษทั แลบริษทัในเครือ ตลอดจนครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวญั ทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชนอ่ื์นใดจาก ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ลูกคา้ คู่คา้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  ไม่ว่า
กรณีใด อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือเป็น
ผลประโยชนข์ดักนัได ้

10. บุคคลากรของบริษทั และบริษทัในเครือ ตอ้งไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัแก่บุคลากรของบริษทัเองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐการให ้
ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใด แก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอ้งใหแ้น่ใจ
วา่การใหน้ั้นไม่ขดัต่อกฎหมายและจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน 

11. ไม่พึงกระท าการใหแ้ละรับของขวญัซ่ึงมีมลูค่าเกินกวา่ปกติท่ีวิญญูชนพึงใหก้นัระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่วา่โอกาสใดๆ กต็าม 

12. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และบริษทัในเครือ ตอ้งหลีกเล่ียงการใหห้รือรับส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด
จากคู่คา้หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ยกเวน้แต่เพ่ือประโยชน์ ในการด าเนินธุรกิจตามปกติ 
หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม 

13. การด าเนินธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ ต้องด าเนินไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายของไทย และกฎหมาย
ต่างประเทศท่ีบริษทัฯ ติดต่อธุรกิจดว้ย รวมทั้งจะปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในทุกทอ้งถ่ินท่ี
บริษทัฯ มีการท ากิจการอยู ่

14. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และบริษทัในเครือ ตอ้งใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บเหมา บุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีร่วมท าธุรกิจดว้ยวา่บริษทัไม่สนบัสนุนการกระท าอนัใดๆ ท่ีเขา้ข่ายการคอร์รัปชัน่  และจะ
ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าดว้ยการเรียก รับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากพบการ
กระท าดงักล่าวตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบทนัที 

15. บริษทัฯ ก าหนดใหน้โยบายน้ีใชป้ฏิบติักบับริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัฯ มีอ านาจในการ
ควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

16. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ท่ีไม่ปฏิบัติตามนโยบายน้ี ถือเป็นการท าผิดวินัย ตามกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทั และหากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ี เป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย บริษทัฯ 
จะแจง้เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจบงัคบัใชก้ฎหมายด าเนินคดีตามกฎหมายกบัผูก้ระท าความผิดนั้นต่อไป 

17. บริษทัและบุคคลท่ีม่ีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 
17.1 บริษทัย่อยและบริษทัในเครือ ท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุม ให้ถือปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้น

คอร์รัปชัน่ฉบบัน้ี 
17.2 ตวัแทน และตวักลางทางธุรกิจ (ถา้มี) หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุกคน ว่าจา้งตวัแทน หรือ 

ตวักลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวตัถุประสงค ์เพ่ือกระท าการใหห้รือรับสินบน หรือการ คอร์รัปชัน่ 
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มาตรการด าเนินการ 
1. กรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามนโยบาย และมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ หลกัการ

ก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัโดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอร์รัปชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางออ้ม 

2. พนักงานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชั่น               
โดยตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานท่ีก าหนดไว ้ และให ้         
ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบบริษทัฯ 

3. บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุม้ครอง และไม่ลงโทษหรือไดรั้บผลกระทบใดๆ ของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงาน จากการปฎิเสธการคอร์รัปชัน่หรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทั 
แมว้่าการกระท านั้นจะท าให้บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และบริษทัฯ จะด าเนินการตามมาตรการคุม้ครอง                   
ผูร้้องเรียน หรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน่โดยเคร่งครัด ตามท่ีก าหนดในนโยบายและระเบียบ
วิธีปฏิบติัดา้นบุคคล และ/หรือ มาตรการการร้องเรียนและการแจง้เบาะแสของบริษทั 

4. ผูท่ี้กระท าการคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณของบริษทั จะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวินยั ตาม
ระเบียบบริษทัฯ ท่ีก าหนดไว ้และอาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

5. บริษทัฯ ส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือ
ข้อเสนอแนะ ไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน บริษทัในเครือ ผูท่ี้เก่ียวข้องทุกกลุ่มผ่านวิธีการต่างๆ เช่น                    
การปฐมนิเทศกรรมการและพนกังาน การส่ือขอ้มูลข่าวสารภายในองค์กรและกลุ่มบริษทัโดยผ่านส่ือต่างๆ เพ่ือ
สร้างความรู้ความเขา้ใจในการน านโยบายน้ีไปปฏิบติั เป็นตน้ 

6. บริษทัฯ ส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชั่น รวมทั้งช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน                               
หรือขอ้เสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษทั รายงาน
ประจ าปี  เป็นตน้ 

7. บริษทัฯ จดัใหมี้การบริหารความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่ โดยมีการประเมินความเส่ียง จดัล าดบัความส าคญั 
และก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสม รวมทั้งติดตามความกา้วหนา้ของมาตรการท่ีไดด้ าเนินไปแลว้ โดยคณะกรรมการ
การเงินและบริหารความเส่ียง ไดป้ระสานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีส าคญั รวมถึงความเส่ียง
ดา้นการคอร์รัปชัน่ จึงไดม้อบหมายใหส้ านกังานตรวจสอบภายในเป็นผูส้อบทาน 

8. บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อนโยบายและมาตรการต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ ตั้งแต่การคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การใหผ้ลตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง 
การจดัใหมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีงานอยา่งเหมาะสมใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการด าเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีทรัพยากรและบุคลากรท่ีมีทกัษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการน านโยบายน้ีไปปฏิบติั 

9. บริษทัฯ จดัใหมี้ระเบียบก าหนดอ านาจอนุมติัรายการธุรกิจ (Corporate Authorization Procedure) ท่ีชดัเจน 
รัดกมุมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

10. บริษทัฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซ่ึงครอบคลุมด้าน การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกขอ้มูล  
รวมถึงกระบวนการอ่ืนภายในบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นและมีการส่ือสารผลการ
ควบคุมภายในใหบุ้คลากรท่ีรับผิดชอบทราบ 
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11. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมท่ีส าคัญของบริษัท เ ช่น                           
การด าเนินงานด้านพาณิชย์ การจัดซ้ือและจัดจ้าง เป็นต้น เพ่ือให้มัน่ใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบติังานว่าเป็นตามระเบียบวิธีปฏิบติังาน ขอ้ก าหนดกฎระเบียบ และ
ใหค้ าแนะน าในการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว  

12. บริษทัฯ ก าหนดให้มีมาตรการการแจง้เบาะแส และกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส รวมถึงวิธีการส่ือสาร
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ต่างๆ ผา่นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ จดหมายข่าวอิเลก็ทรอนิกส์ วารสาร ส่ือสาร
ภายในและภายนอกองคก์ร ผา่นจดหมายแจง้นโยบายฯ ถึงคู่คา้ ลกูคา้ และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 
บริษทัฯ ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตอ้ง

รับทราบ และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ก าหนดท่ีมีอยู่ในคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 
(ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 5) ของบริษทั อีกทั้งผูบ้ริหารทุกระดบัจะตอ้งดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ส่งเสริมให้พนกังานภายใตก้ารบงัคบับญัชา มีความรู้ความเขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือหลกัการก ากบัดูแลกิจการ  
และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 5) ของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

บริษทัฯ จะไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือขดักบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการ หากกรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือพนกังานกระท าผิดหลกัการก ากบัดูแลกิจการตามท่ีก าหนดไวจ้ะไดรั้บโทษทางวินยัอย่างเคร่งครัด และหากมี
การกระท าท่ีเช่ือไดว้า่ท าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ ์ระเบียบ และขอ้บงัคบัของภาครัฐ บริษทัฯ จะส่งเร่ืองใหเ้จา้หนา้ท่ีรัฐ
ด าเนินการต่อไป 

หากพนกังานทุกระดบัของบริษทัประสบปัญหาในการตดัสินใจ หรือปฏิบติังานเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจท่ี
มิไดก้ าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัใหต้ั้งค าถามเก่ียวกบัการกระท านั้นกบัตนเองดงัต่อไปน้ี 

1) การกระท านั้นขดัต่อกฎหมายหรือไม่ 
2) การกระท านั้นขดัต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัหรือไม่ 
3) การกระท านั้นส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัอยา่งร้ายแรงหรือไม่ 
พนกังานทุกระดบัสามารถแจง้ขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการท าผิดกฎหมาย 

และ/หรือ จรรยาบรรณตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติ             
มิชอบของบุคคลในบริษทั และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั ใหแ้จง้เบาะแสไปยงัช่องทางส่ือสารของบริษทั  
 

มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
 บริษทัฯ มีการติดตามดูแลให้พนกังานทุกระดบัมีการปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ก าหนดในคู่มือหลกัการ

ก ากบักิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริษทัฯไดก้ าหนดมาตรการแจง้เบาะแสการกระท าผิด
โดยใหมี้ช่องทางแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน ส าหรับผูร้้องเรียนภายในและภายนอกองคก์รเก่ียวกบัการกระท าใดๆ 
ท่ีผิดกฎหมาย การละเมิดสิทธิต่างๆ การท าผิดจรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ี หรือมีพฤติกรรมท่ีส่อไปทางทุจริต 
ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดบัตั้งแต่ระดบัผูบ้ริหาร พนักงานบริษทั และบริษทัในเครือ รวมทั้ง                 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ ทั้งน้ีบริษทัฯมีขั้นตอนการตรวจสอบและแกไ้ขท่ีชดัเจน เป็นกลางและโปร่งใส มีมาตรการ
คุม้ครอง ผูแ้จง้เบาะแสและพยานท่ีเก่ียวขอ้งตามระเบียบวิธีการร้องเรียนและการแจง้เบาะแสของบริษทัตามท่ีอยู่
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บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 
10260 โดยส่งให้ผูรั้บเบาะแสคณะใดคณะหน่ึง ทางไปรษณีย์ระบุถึงประธานกรรมการบริษทั  หรือ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ  หรือทางเว็บไซต์ของบริษทั www.pranda.com หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์              
ตามท่ีระบุใน “ หมวดท่ี3 บทบาทผูมี้ส่วนไดเ้สีย ”   

 

กระบวนการด าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 
1.  หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบติัดา้นบุคคล

ใหน้ าส่งผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2. หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย 

และหลกัการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ใหน้ าส่งส านกังานเลขานุการ
บริษทั 

3. หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท าท่ีอาจส่อถึงการทุจริต ซ่ึงหมายถึง การกระท าใดๆ เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น เช่น การยกัยอกทรัพย์ การคอร์รัปชั่น             
การฉอ้โกง เป็นตน้ ใหน้ าส่งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผูจ้ดัการส านกังานตรวจสอบภายใน 

4. ในกรณีท่ีเร่ืองร้องเรียนตาม 1. 2. และ 3. เป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นหรือเก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน ใหน้ าส่ง
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผูจ้ ัดการ เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริงส าหรับ
ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองดงักล่าว 

5. จากนั้นให้ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนแจง้การรับเร่ืองร้องเรียนดงักล่าวไปยงัเลขานุการบริษทั เพ่ือลงทะเบียน
เร่ืองร้องเ รียน บันทึกข้อมูล ส าหรับติดตามความคืบหน้าการด าเนินการข้อร้องเรียนนั้ นๆ เพ่ือเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัทราบและอนุมติัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและส านกังานตรวจสอบภายในเป็นผูรั้บผิดชอบ 
และด าเนินการต่อไป รวมทั้งแจง้ให้ผูร้้องเรียนหรือแจง้เบาะแสทราบภายใน 15 วนั อย่างไรก็ตาม ยกเวน้เป็น
จดหมาย ท่ีส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงจะถูกจัดส่งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง หลงัจากนั้น   
บริษทัฯ จะด าเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  และด าเนินการจดัเก็บ
ขอ้มูลการแจง้เบาะแสไวเ้ป็นความลบั ในกรณีท่ีพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบของ
บริษทัฯ หรือกระท าการทุจริตจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบบริษทัฯ ท่ีก าหนดไว ้และ/หรือ 
อาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

 

มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
เพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง   

บริษทัฯจะไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จง้เบาะแสและด าเนินการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลบั เพ่ือคุม้ครอง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จง้เบาะแสดงักล่าว รวมไปถึงก าหนดมาตรการคุม้ครองในกรณีท่ีผูน้ั้นเห็นว่าตนอาจ
ไดรั้บความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย โดยบริษทัฯจะด าเนินการดว้ยกระบวนการท่ีมีความ
เป็นธรรมและเหมาะสม ตลอดจนบรรเทาความเสียหาย เม่ือมีผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนเสียหาย 
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นอกจากน้ี บริษทัฯไดด้ าเนินงานในการต่อตา้นการทุจริต ดงัน้ี 
 

  เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2553 บริษทัฯ ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบติั 
เพ่ือการต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชน (Collective Action Coalition Against Corruption) กบัสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หอการคา้ไทย หอการคา้ต่างชาติ สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย  
และสมาคมธนาคารไทย ซ่ึงโครงการดงักล่าวถือเป็นโครงการระดบัชาติท่ีไดรั้บการสนับสนุนจาก
รัฐบาล  และส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

  เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการบริษทัได้ประกาศใช้นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชั่น (Anti-
Corruption Policy) ของกลุ่มบริษทัแพรนดา้ฯ โดยประกาศใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุก
คนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายโดยทัว่กนั โดยไดส่ื้อสารไปยงัพนกังานทุกคนผ่านทางประกาศทางอีเมล์
ภายใน และวารสารภายใน พร้อมทั้งนโยบายดงักล่าว ระบุไวใ้นคู่มือ หลกัการก ากบัดูแลกิจการ และ
จรรยาบรรณธุรกิจ  (ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4) โดยให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดปฏิบัติ 
รวมทั้งไดป้ระกาศนโยบายดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัส าหรับเผยแพร่แก่สาธารณชนท่ีสนใจ  

 ในปี 2559 บริษทัฯ ไดย้ื่นแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือพิจารณา
รับรองโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตต่อสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD)โดยอยูร่ะหวา่งรอผลการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณา    

  เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดรั้บรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนในการ
ต่อตา้นทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

บริษทัฯ จดัใหมี้การอบรมมาตรการการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และการป้องกนัปราบปราม และป้องกนัการ
ฟอกเงินรวมถึงความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษทัฯ และ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนักงานของกลุ่มบริษทัฯยึดถือปฏิบติั ซ่ึงมีการจดัอบรมอยู่เป็นประจ า
สม ่าเสมอ รวมทั้งใหพ้นกังานทุกคนลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบติัตามคู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
 

 ในปี 2561 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสถึงเร่ืองการกระท าผิดจริยธรรม 
หรือการกระท าท่ีไม่เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ตลอดจนไม่มีการทุจริตใดๆ 
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม  

 

10.1  นโยบายภาพรวมการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และ                         
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ยึดมัน่ในความเป็น
องค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงบริษทัฯ ด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ยึดมัน่ในความเป็นองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในการด าเนินธุรกิจและการท า
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือมีส่วนในการสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคมและชุมชน และการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านรูปแบบกิจกรรมอาสาสมคัร ปลูกฝังจิตส านึกการ
รับผิดชอบต่อสงัคมแก่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือน าไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของกิจการและสงัคมโดยรวม  
 

แนวทางในการปฏิบัติ ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

1. ด าเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 
2. เคารพสิทธิและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
3. สนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน ์สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนส่งเสริมองคก์รภาครัฐหรือเอกชนท่ี

มีภารกิจเป็นประโยชนต่์อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัให้ความส าคญัและมีส่วนร่วมและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษทัดว้ยความ

รับผิดชอบต่อสงัคม รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมงานอาสาสมคัรและกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ร่วมกบัชุมชน 

5. ไม่สนับสนุนกิจการท่ีขดัต่อหลกัศีลธรรม หรือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อความเช่ือมัน่  และความ
ไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ผูถื้อหุน้ พนกังาน ชุมชนท่ีบริษทัฯ ประกอบกิจการ ลูกคา้ คู่คา้ และหน่วยงานภาครัฐ
ตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาติ 

 

กลยุทธ์และกรอบการท างานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

 บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน)  มีนโยบายในการให้ความส าคญักบัการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) ควบคู่กบัภารกิจหลกัในการมุ่งมัน่ในธุรกิจเคร่ืองประดบัอญัมณี ผลิตช้ินงานท่ีมีคุณภาพ
จ านวนมากดว้ยความเช่ียวชาญ และประณีต การส่งมอบเคร่ืองประดบัท่ีมีคุณค่า  เพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจต่อ
กลุ่มลูกคา้ทัว่โลก รวมไปถึงการสร้างความยัง่ยืนให้กบัอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัมาโดยตลอด เพ่ือน าไปสู่สังคมท่ี
เขม้แขง็และการเติบโตท่ีย ัง่ยืน จึงไดย้ึดหลกัแนวคิด กรอบการด าเนินงานและกลยุทธ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอย่างครอบคลุมทัว่ถึงทั้งองคก์ร ทางบริษทัจึงไดก้ าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและ
ความรับผิดชอบต่อสงัคม  เพ่ือขบัเคล่ือนการท างานในลกัษณะขา้มสายงาน โดยมีกรอบการด าเนินงานในปี  2561 ดงัน้ี 
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ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้บริบทความรับผดิชอบต่อสังคม และความยัง่ยนื 

 

               กลุ่มบริษทัแพรนดา้ ให้ความส าคญัในการดูแลและค านึงถึงผุมี้ส่วนไดส่้วนเสียทกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้
เสียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดท่ี้ เจา้หน้ี ลูกหน้ี ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และ
หน่วยงานรัฐ โดยตระหนกัดีว่าการตอบสนองต่อความตอ้งการหรือความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียจะเป็ประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานและการพฒันาธุรกิจ พร้อมทั้ งค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามกฏหมายและข้อก าหนดท่ี
เก่ียวขอ้งอีกดว้ย 
 

ความเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบัผู้มส่ีวนได้เสียภายใต้บริบทความรับผดิชอบต่อสังคม และความยัง่ยนื 
 

ผู้ม ี
ส่วนได้     
ส่วนเสีย 

ความต้องการ 
ความคาดหวงั 

ช่องทางการส่ือสาร กลยุทธ์การตอบสนองความ
ต้องการ 

ผู้ถือหุ้น 
และ 

นักลงทุน 

- ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม     
- การบริหารงานตามหลกัการ  
- ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- เปิดเผยขอ้มลูของบริษทัตาม     
ความเป็นจริงถกูตอ้งครบถว้น 
และ ทนัเหตุการณ์ 

-  การบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี  
-  รายงานประจ าปี 
- ประชุมพบปะผูบ้ริหาร 
- เยี่ยมชมกิจการ 
- เปิดรับขอ้เสนอแนะและขอ้
ร้องเรียนผา่นทางเวบ็ไซตแ์ละ
ส านกังานเลขานุการบริษทั 

- ปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นและนัก
ลงทุนตามหลักธรรมมาภิ
บาล 

- ก าหนดให้มีการเปิดเผย
ข้อ มู ล ท่ี โ ป ร่ ง ใส  แ ล ะ
เช่ือถือได ้ 

- การดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น
ตามหลกัการการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 
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ผู้มส่ีวนได้     
ส่วนเสีย 

ความต้องการ 
ความคาดหวงั 

ช่องทางการส่ือสาร กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ 

ลูกค้า - ส่งมอบผลิตภัณฑ์และ
บริการท่ีไดคุ้ณภาพและ
ม า ต ร ฐ า น ต ร ง ต า ม
ก าหนด 

- ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีผา่น
ผลิตภณัฑสิ์นคา้ของ
บริษทั  

- ความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ ์

- การรักษาขอ้มลูลูกคา้ไว้
เป็นความลบั  

- สนทนากลุ่มยอ่ย 
- เปิดโอกาสศึกษาดูงาน 
- ใหค้วามรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นและทีมงานของ
บริษทั 

- จดัท าวารสารเผยแพร่
ขอ้มลูข่าวสาร 

- เยี่ยมเยียนลกูคา้พร้อมรับ
ฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะหรือขอ้
ร้องเรียน 

-  ส ารวจความพึงพอใจของ
ลกูคา้ 

- ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักและร่วม
รับผิดชอบในเ ร่ืองคุณภาพความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑแ์ละบริการ          

- ประเมินความพึงพอใจลูกคา้ในดา้น
ต่างๆอย่างครอบคลุมทุกประเด็นเพ่ือ
น ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุง
การท างานและให้บ ริการ ท่ี ดี ข้ึน
ส าหรับลกูคา้ 

- การให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความ
รับผิดชอบตามจรรยาบรรณและ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

- การดูแลรักษาขอ้มลูของลูกคา้ 

คู่ค้าและ 
เจ้าหนี ้

 
 
 
 
 

- ราคาเหมาะสม โดยมีการ
ตรวจสอบราคากลาง 

- ช าระหน้ีสินตรงตามท่ี
ก าหนด 

- มีความเป็นธรรมและ
เสมอภาคในการวา่จา้ง
และประมลูงาน 

- แลกเปล่ียนความรู้ และ
ประสบการณ์ 

- สนทนากลุ่มยอ่ย 
- ประชุมร่วมกนั 
- เยี่ยมเยียนคู่คา้ พร้อมรับ
ฟังขอ้เสนอแนะ 

- รับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะหรือขอ้
เรียกร้อง 

- ปฎิบติัต่อคู่ค้าและเจา้หน้ีทุกรายด้วย
ความเสมอภาคและยุติธรรมโดยยึด
มั่น ต า มข้อ ตกล ง ในสัญญา และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

- ส่ือสารให้คู่คา้รับทราบและเขา้ใจถึง
ระเบียบว่าดว้ยการจดัซ้ือ/จดัจา้งและ
กระบวนการในการคัด เลือกและ
ประเมินผลโดยติดตามตรวจสอบและ
รายงานผลใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 

คู่แข่ง 
ทาง
การค้า 
 
 

- ด าเนินธุรกิจอยา่ง
โปร่งใสสุจริต และมี
จริยธรรม 

- แข่งขนัอยา่งเป็นธรรม
และเป็นไปตาม
กฏหมาย 

- รับขอ้มลูข่าวสารจากส่ือ
และเวทีสาธารณะ 

- จดัใหมี้ระบบการควบคุมดูแลมิใหมี้
การด าเนินการใดๆ  เพ่ือใหไ้ดม้าหรือ
ใชข้อ้มลูความลบัทางการคา้ของคู่แข่ง
โดยวิธีการท่ีผิดกฏหมาย 

-  การปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัดว้ยความ
เขา้ใจและมีความร่วมมือท่ีดีระหวา่ง
กนั 
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ผู้มส่ีวนได้     
ส่วนเสีย 

ความต้องการ 
ความคาดหวงั 

ช่องทางการส่ือสาร กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ 

พนักงาน - ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ
สวสัดิการนอกเหนือจากท่ี
กฏหมายก าหนด 

- ความมัน่คงและกา้วหนา้ใน
การงานอาชีพ 

- การพฒันาความรู้และศกัยภาพ
ในการท างานอยา่งต่อเน่ือง 

- ความปลอดภยัและสุขอนามยั
ในการท างาน 

- การมีส่วนร่วมในการพฒันา
ระบบงาน ผลิตภณัฑแ์ละ
บริการ 

-  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน ์

- จดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้กลุ่ม 
แพรนดา้ (Pranda  Academy) 

- เปิดช่องทางรับความคิดเห็น
และขอ้มลูเสนอแนะ 

- ส ารวจความคิดเห็นพนกังาน 
- การฝึกอบรมและพฒันา
พนกังาน 

- การประเมินผลการปฏิบติังาน 
- กิจกรรมท่ีใหพ้นกังานมีส่วน
ร่วมรวมถึงกิจกรรมเพ่ือสังคม 

 

- ก าหนดหลกัปฏิบติัเก่ียวกบั

จรรยาบรรณและจริยธรรมในการ

ประกอบธุรกิจส าหรับใหพ้นกังาน

ยึดถือในการปฏิบติังาน 

- การจดัใหมี้ค่าตอบแทนและ

สวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็น

ธรรม 

- การจดัใหมี้ระบบและอุปกรณ์

ควบคุมความปลอดภยัท่ีมี

มาตรฐาน และจดัสถานท่ีท างาน

ใหเ้หมาะสมและเอ้ืออ านวยให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการท างาน โดยค านึงถึงความ

ปลอดภยัและสุขอนามยั 

- การเคารพสิทธิของพนกังานตาม

กฏหมายก าหนด 

-  การอบรมพฒันาความกา้วหนา้ 
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ผู้มส่ีวนได้     
ส่วนเสีย 

ความต้องการ 
ความคาดหวงั 

ช่องทางการส่ือสาร กลยุทธ์การตอบสนองความต้องการ 

สังคมและ
ส่ิ ง แ ว ด 
ลอ้ม 

- สร้างเสริมอาชีพและสนบัสนุน
ความเป็นอยูท่ี่ดีใหก้บัสงัคม 

- บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 
- ร่วมพัฒนาชุมชนสังคมและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

- ค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชน
และส่ิงแวดลอ้ม 

- เป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบ

ต่อทอ้งถ่ินประเทศ และสังคม

โลก ส่ ง เ ส ริ มและอ นุ รั กษ์

วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

- เปิดเผยข้อมูลการด าเนินงาน
บนพ้ืนฐานขอ้เทจ็จริง 

- ส ารวจ/ประเมินความตอ้งการ
และความพึงพอใจ  

- เ ข้า พ้ืน ท่ี เ ยี่ ย ม เ ยี ยนอย่ า ง
สม ่าเสมอ 

- จัดการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

- ร่วมกับชุมชนจัดโครงการ       
และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

- จัด กิ จ ก ร รม ศึ กษ า ดู ง า น         

และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคม ตลอดจนดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 

- รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ข้ อ

ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ 

- ร า ย ง านข้อ มู ล  ข่ า วส า ร 

กิจกรรม 

- ติดตามข้อมูลข่าวสารและ
รายงานจากส่ือมวลชน 

- การจดัการศึกษาระบบทวิภาคีโดย
เปิดโอกาสให้กบัเยาวชนในพ้ืนท่ี
ซ่ึงขาดโอกาสในการศึกษาและมี
งานท าเพ่ือเข้ามาศึกษาในระบบ                  
ทวิภาคีสาขาวิชาช่างเคร่ืองประดบั  

- ด า เ นินการตามนโยบายความ
ปลอดภยั 
 อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มอย่าง
เคร่งครัด  

- สนับสนุนการด าเนินภารกิจเพ่ือ
ประโยชนต่์อสาธารณะชุมชนและ 

- สงัคมโดยรวม 
- การ มี ส่ วน ร่ วมในการด า เ นิน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์และ
สงัคม 

 การค านึงถึงมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมกบัการด าเนินกิจการของ
บริษทั 
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10.2 การด าเนินงานและการจัดท ารายงาน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทัในกลุ่มโดยใหค้วามส าคญัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในกระบวนการธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลกัของธุรกิจ (CSR-after-Process) 
ส่งผลใหเ้กิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีบริษทัฯ ตระหนกัและส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติั
อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน)  มีนโยบายด าเนินธุรกิจโดยยึดมัน่วฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งเนน้เร่ืองการ
ประกอบธุรกิจควบคู่ไปกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มและการอยู่ร่วมกบัชุมชนอย่างย ัง่ยืน ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร พนักงาน
รวมถึงบริษทัในกลุ่มด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้ไดน้ าแนวปฏิบติัดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการท างานและการบริหารจดัการ กระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) 
บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดนโยบายดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมและแต่งตั้งคณะท างานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม ดงัน้ี  

 
1. การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  
 

การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ย่อมก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัจะส่งผลดีต่อกิจการใน
ระยะยาว ทั้งน้ี ธุรกิจควรถือปฏิบติัเป็นแนวทางเพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ  

โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์อ่ืนท่ีอาจไดม้าจากการด าเนินงานท่ีไม่ถูกตอ้ง และเพ่ือให้แนวทางการด าเนินการ
เป็นไปอยา่งเป็นธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  บริษทัฯ จึงไดก้ าหนดแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 

แนวปฏิบัตด้ิานการประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
1. บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบติัต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่ บนพ้ืนฐานของการ

ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชนใ์ดๆ ท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 
2. บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติั ต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้รอบกติกา การแข่งขนัท่ีดีไม่ละเมิดความลบั หรือ

ล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ ดว้ยวิธีฉอ้ฉล ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ ดว้ยวิธีการท่ีไม่
สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่ง ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

3.  กรณีท่ีมีขอ้มูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ต้องเปิดเผย
รายละเอียดต่อคู่คา้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว  

4. บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อลูกคา้ คู่คา้อย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่ชอบธรรมจากคู่คา้ 
และหากปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ขอ้ใดไม่ได ้บริษทัฯจะรีบแจง้แก่คู่คา้ทราบล่วงหนา้เพ่ือรวมกนัหาแนวทางแกไ้ข
และไม่แสวงหาขอ้ได้เปรียบโดยมิชอบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ มุ่งเน้นการแข่งขนัท่ีเสรีและเป็นธรรมเพ่ือประโยชน์
โดยรวมของสงัคม  
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5. บริษทัฯจะเปิดเผยข่าวสารขอ้มลูของสินคา้ทุกตวัของบริษทัฯ อยา่งถกูตอ้งครบถว้น  
6. บริษทัฯ มีนโยบายอย่างเคร่งครัดในการรักษาขอ้มูลของลูกคา้ท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรู้มาอนัเน่ืองมาจากการด าเนิน

ธุรกิจ โดยขอ้มลูดงักล่าวจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่การเปิดเผยนั้นเป็นการเปิดเผย
ตามหนา้ท่ีทางกฎหมาย 

7.  ผูบ้ริหารและพนกังานทุกระดบัตอ้งใหค้วามร่วมมือ และน าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ  ไปใช้
กบัการบริหารจดัการในทุกระดบัของธุรกิจอย่างเป็นกิจวตัร และคลอบคลุมทุกดา้น จนกลายเป็นวฒันธรรมท่ีดีของ
องคก์รในการสร้างคุณค่าร่วมท่ียึดถือปฏิบติั ดงัน้ี 

ด้านแข่งขันทางธุรกจิอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง : บริษทัฯ ยึดถือหลกัจริยธรรม หลกักฎหมายในการด าเนินธุรกิจ
อย่างสุจริต  ภายใตก้รอบการแข่งขนัเสรี โดยส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบั ตระหนกัถึงความส าคญัของการปฎิบติัตาม
นโยบายการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเป็นธรรม หลีกเล่ียงการผูกขาดทางการคา้  การใชต้ าแหน่งทางการตลาดท่ีเหนือกว่า
ในทางมิชอบ  

ด้านการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น :  บริษทัฯ ยึดถือแนวทางท่ีจะไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมใดๆ อนัเป็นการละเมิดทรัพยสิ์น รวมถึงการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาต่างๆ  

ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน:  บริษทัฯ สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ ซ่ึงอยู่ในห่วงโซ่
อุปทาน โดยปฎิบติัต่อกนัอยา่งเป็นธรรม มีเง่ือนไขสญัญาท่ีเหมาะสมกบักิจการ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และยกระดบัการ
ใหค้วามส าคญัดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคมของคู่คา้  

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
 

ปฎิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ด าเนินธุรกิจอย่างมีความชดัเจนโปร่งใส และตรวจสอบได ้รวมถึง
ด าเนินกระบวนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  ตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และปลอด
คอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัการต่อตา้นคอร์รัปชั่น ท่ีครอบคลุมถึง
ประเด็นต่างๆ คือ การใหข้องขวญัและค่าใชจ่้ายการเล้ียงรับรอง การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง ความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจและการจดัซ้ือจดัจา้งกบัภาครัฐ การแจง้เบาะแสการกระท าผิดหรือขอ้ร้องเรียน รวมทั้งกระบวนการในจดัการกบั
เร่ืองท่ีถูกร้องเรียน  และคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ
บริษทัฯ น าไปใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งวางแผนระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงประกอบดว้ย นโยบายและหลกัการก ากบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั 
ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทั ตามรายละเอียดท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชน ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ และเสรีภาพ โดย
วฒันธรรมของแพรนดา้ จะอยู่กนัแบบครอบครัว ไม่มีชนชั้น ไม่มีศกัดินา ทุกคนเป็นสมาชิกในแบบครอบครัว มีความ
รับผิดชอบกนัไปตามหนา้ท่ีเพ่ือจุดมุ่งหมายร่วมกนั  
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัสิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยปฎิบติัต่อพนกังานทุกคน
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั การปฏิบติัต่อพนกังานภายใตก้ฎหมายแรงงานท่ีครอบคลุมการคุม้ครองสิทธิมนุษยชนอย่าง
เคร่งครัด การไม่เลือกปฎิบติัในการจา้งงาน การไม่กีดกน้โดยอา้งเช้ือชาติ สญัชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือความพิการ ไม่มี
การเลิกจา้งโดยไม่เป็นธรรม การเปิดโอกาสให้พนกังานสามารถเสนอแนะแนวทาง ความเห็น หรือร้องทุกขต่์อบริษทัฯ 
ไดต้ามช่องทางท่ีไดจ้ดัไว ้และปกป้องพนกังานท่ีมีการรายงานอย่างสุจริตเก่ียวกบัการกระท าท่ีไม่ถูกตอ้งท่ีเกิดข้ึน  และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางบริษทัฯ จะไม่สนบัสนุน หรือส่งเสริมผูค้า้วตัถุดิบต่างๆ  ท่ีเขา้ข่ายละเมิดสิทธิมนุษยชน จาก
กระบวนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบของบริษทัฯ  

รวมทั้ง บริษทัฯ  มีอุดมการณ์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และ ผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามหลกับรรษทัภิบาลและจรรยาบรรณ ในดา้นการคุม้ครองสิทธิมนุษยชน บริษทัฯ  ไดป้ฏิบติัตาม
กฎหมายและหลกัสากลอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนบัสนุนและปฏิบติัตามขอ้ตกลง โลกแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและสิทธิ ขั้นพ้ืนฐานในการท างานขององคก์าร
แรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and 
Rights at Work) เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน    
 

4. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  
 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าพนกังานทุกคน ถือเป็นทรัพยากรอนัทรงคุณค่า ท่ีเป็นกลไกส าคญัต่อการแข่งขนัทาง
ธุรกิจและท าใหบ้ริษทัฯ ประสบผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมุ่งมัน่ในการพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพของ
พนักงานให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์ขององค์กรในการรักษาความต่อเน่ืองของธุรกิจท่ีมีอยู่เดิมและการแสวงหาโอกาส 
ภายใตเ้ป้าหมายท่ีจะสร้างความส าเร็จและกา้วหนา้ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยืนระหวา่งพนกังานและองคก์ร 

การให้โอกาสพนักงานทุกคนสามารถพฒันาศกัยภาพตนเอง เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้บริษทัฯ มีทรัพยากร
บุคคลท่ีมีศกัยภาพสูง มีความเป็นมืออาชีพ และเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้อย่างแทจ้ริง บริษทัฯ จึงให้ความส าคญั
กบักระบวนการสรรหาพนักงาน การพฒันาศกัยภาพพนักงาน และการพฒันาภาวะผูน้ า รวมถึงการให้ผลตอบแทน
พนกังานท่ีเหมาะสม และสามารถแข่งขนัไดท่ี้สอดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ร  อนัเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเช่ือ
และยึดถือในการท างานร่วมกนั โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจดัการทรัพยากร
บุคคล ดงัน้ี 

- ค่าตอบแทนและผลประโยชนท่ี์เป็นธรรมและเทียบเท่ากบั กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั 
- การแบ่งปันและสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในองคก์ร (Learning Organization) 
- การส่งเสริมและสนบัสนุนคุณค่าพนกังาน พฒันาความเป็นผูน้ าและวางแผนการอบรมพนกังาน (แผน

ฝึกอบรมพฒันาบุคลากรประจ าปี) 
- การดูแลพนกังานอยา่งเท่าเทียมและใหสิ้ทธิในการแสดง ความคิดเห็นผา่นตวัแทนพนกังาน 
- การสร้างความผกูพนักบัองคก์ร (งานมอบแหวนเกียรติคุณ) 
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ผลการด าเนินงานการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

- ในปี 2561 จ านวนพนกังานท่ีไดรั้บการอบรมจากรวมทั้งส้ิน 1,296  คน 
- ใชง้บประมาณในการในการฝึกอบรมพนกังาน  230,648.15  บาท 
- พนกังานเขา้รับการอบรมเฉล่ีย 8.37 ชัว่โมง / คน / ปี 
- นอกจากน้ี อตัราการลาออกของพนกังานปี 2561  มีค่าเป็น 22.47% ต่อปี  

 

บริษทัฯ  ยึดถือหลกัในการปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัและเป็นไปตามความ
คุม้ครองของกฎหมาย โดยบริษทัฯ มีการด าเนินการตามกฎหมาย หลกัจริยธรรม และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลเพ่ือใหเ้กิด
ความมัน่คงสงบสุข รวมถึงการส่งเสริมโอกาสความกา้วหน้าในท่ีท างาน พร้อมทั้งจดัให้ มีการพฒันาศกัยภาพของ
พนกังานรวมถึงจดัให้มีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนกังาน อาทิเช่น การจดัให้มีสวสัดิการดา้นต่างๆส าหรับ
พนกังานตามท่ีกฎหมายก าหนด จดัใหมี้การรักษาความปลอดภยั  และสุขอนามยัท่ีดีในการท างาน มาตรการป้องกนัการ
เกิดอุบติัเหตุ และเสริมสร้างใหพ้นกังานมีจิตส านึกดา้นความปลอดภยั รวมถึงจดัการฝึกอบรม การแต่งตั้งโยกยา้ย การให้
รางวลัและการลงโทษพนักงานอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมและถูกกฎหมาย  นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการจดัตั้ ง            
แผนกพนกังานสัมพนัธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นช่องทางในการให้ค าแนะน า รวมถึงปรึกษาปัญหา ร้องเรียนต่างๆ 
แก่พนกังาน และเปิดโอกาสใหพ้นกังานแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

 

5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  
 
บริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบัการปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายใหไ้ดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและเช่ือถือได ้โดย

ไดน้ าระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 -2553) ระดบัสมบูรณ์ เพ่ือยกระดบัภาพลกัษณ์ขององคก์ร
ในเร่ืองสินคา้และบริการท่ีผ่านการรับรองดว้ยเกณฑม์าตรฐาน รวมทั้งระบบมาตรฐาน Responsible Jewellery Council 
(RJC) Code of Practice ภายใตข้อบเขต Design& Manufacturer of Jewellery & Accessories มาช่วยสร้างความเช่ือมัน่
ให้กบัผูบ้ริโภคในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจจิวเวลร่ี เป็นการลดช่องว่างและความเส่ียงทั้ง
ภายในและภายนอกได ้เพ่ือพฒันาธุรกิจอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน  และยงัไดน้ าเอาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 
9001:2015 โดยมุ่งมัน่ผลิตเคร่ืองประดบั และอญัมณีท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากลโดยทีมงานท่ีมีความช านาญท่ีผ่านการ
ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนส่งมอบทนัเวลามุ่งใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด   

ดว้ยความใส่ใจท่ีจะพฒันาอย่างต่อเน่ือง สร้างผลผลิตท่ีลูกคา้ตอ้งการและพอใจมากท่ีสุดดว้ยการใชท้รัพยากร 
เวลา บุคลากร ทุน วสัดุ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ขอ้มูล เทคโนโลยี และวิธีการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
โดยธ ารงไวซ่ึ้งคุณภาพอาชีวอนามยั ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ืองรวมทั้ งปฏิบัติตาม
ขอ้ตกลงท่ีมีต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ทางการคา้กบัคู่คา้โดยไม่สุจริต 
ปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขท่ีตกลงไวโ้ดยเคร่งครัด และปฏิบติัตามพนัธกรณีท่ีมีต่อเจา้หน้ีทุกรายโดยปฏิบติัตาม
เง่ือนไขในสญัญาเงินกู ้และไม่ปกปิดสถานะการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทั และไดก้ าหนดนโยบายในการจดัซ้ือจดัจา้งเพ่ือ
ด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้ไดอ้ย่างเหมาะสม ยุติธรรม  มีประสิทธิภาพ และประกอบธุรกิจภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ี
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เป็นธรรม ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีท่ีไม่สุจริต ผิดกฎหมาย เช่น การจ่ายสินจา้งใหแ้ก่
พนกังานของคู่แข่ง และไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใดๆ โดยปราศจากความ
จริง และไม่เป็นธรรม  

 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  
 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและค านึงผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในกิจกรรมต่างๆขององค์กร สร้าง
วฒันธรรมองค์กร ดว้ยการสร้างจิตส านึกของพนักงานทุกระดบั ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม และพลงังาน 
สนับสนุนกิจกรรมการพฒันาและรักษาส่ิงแวดลอ้ม ทั้ งน้ีเพ่ือรักษาและด ารงไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีบริษทัฯ
ประกอบกิจการอยู่ เช่น มีระบบบ าบัดน ้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่ล าคลอง นอกจากน้ี ยงัมีการควบคุมผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง
อยา่งครบถว้น และมีนโยบายส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. ส่งเสริม สนบัสนุน ใหบุ้คลากรทุกคนในองคก์รตระหนกัถึงความส าคญัของส่ิงแวดลอ้ม และถือเป็นหนา้ท่ี
ในการคุม้ครอง ปกป้อง ป้องกนั และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและชุมชนทั้งหมด 

2. ส่งเสริม สนบัสนุนการด าเนินการให้สอดคลอ้ง และปฏิบติัตามกฏหมาย มาตรฐาน หรือขอ้ก าหนดต่างๆ             
ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด   

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

4. ส่งเสริมและรณรงค์การใชท้รัพยากรและพลงังานในองค์กรใหเ้กิดประโยชน์อย่างคุม้ค่าสูงสุดเพ่ือใหเ้กิด
ความยัง่ยืนในทางธุรกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม    

 

7. การมส่ีวนร่วมและพฒันาชุมชน 
 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการเสริมสร้างชุมชนและสังคมใหเ้ขม้แข็ง และเป็นส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัเคียงคู่ไปกบัการ
ด าเนินธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน บริษทัสนบัสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ท่ีสนบัสนุนชุมชนและส่งเสริมการศึกษา เพ่ือสร้าง
พ้ืนฐานการศึกษาใหแ้ก่เยาวชนของชาติในอนาคต เพ่ือใหค้งอยูก่บัสงัคมต่อไป 
 

1. โครงการการศึกษาระบบทวภิาคี  
บริษทัฯ ด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2543 โดยความร่วมมือกบักาญจนาภิเษกวิทยาลยัช่างทองหลวง และ

วิทยาลยัศิลปหตัถกรรมกรุงเทพ และวิทยาลยัเทคนิคสุรนารี สงักดักรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงจะรับนกัเรียน
ท่ีจบชั้น ม. 3 เพ่ือเขา้มาศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเคร่ืองประดบั   อญัมณี โดยจะพิจารณา
คดัเลือกนกัเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนขยายโอกาสอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ 
โดยค านึงถึงการเปิดโอกาสให้แก่นกัเรียนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีขาดโอกาสเป็นส าคญั ซ่ึงเป็นการเรียนในสถานศึกษา 
ควบคู่ไปกบัการท างานจริง ในสถานประกอบการ เนน้ใหผู้เ้รียนในสาขาวิชาชีพไดมี้โอกาสฝึกงาน ภาคปฏิบติัในสถาน
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ประกอบการ เพ่ือใหผู้ท่ี้จบการศึกษาออกไป เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถ ในวิชาชีพนั้นๆอย่างแทจ้ริง และมีคุณภาพ
ตรงตามความตอ้งการ ของสถานประกอบการ  โดยทางบริษทัฯ ไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  

 

โดยใน ปีการศึกษา  2561  รับนกัเรียน ใหม่ จ านวน 87 คน คิดเป็น  91 %  จากยอดความตอ้งการของหน่วยงาน 
จ านวน 96 คน  และก าลงัจะจบการศึกษาในเดือน มีนาคม  2562  จ านวน 51  คน     

 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการพฒันาบุคลากรด้านเคร่ืองประดบัอญัมณี 
ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองมาเป็นรุ่นท่ี 4 โดยความร่วมมือ ระหว่าง บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี ร่วมกบั กาญจนา

ภิเษก วิทยาลยั ช่างทองหลวง  เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นกัเรียน นกัศึกษา ท่ีมีฐานะยากจน และบุตรพนกังานของ
บริษทัฯ  ซ่ึงบริษทัฯ ไดใ้ห้ทุนสนบัสนุนศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรี กบักาญจนาภิเษกวิทยาลยัช่างทองหลวง สถาบนั
สมทบ มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้พระนครเหนือ จ านวน 4 รุ่น และในปีการศึกษา 2561 มีนกัศึกษาทุนดงักล่าวไดส้ าเร็จ
การศึกษาในหลกัสูตรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขางานเคร่ืองประดบั และออกแบบเคร่ืองประดบัอญัมณี 
จ านวน 14 คน 

 

 

3. โครงการสนับสนุนนักเรียน โสตศึกษา  
 นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดมี้ส่วนร่วมในชุมชนโดยไดเ้ปิดโอกาสให้แก่ เด็กนกัเรียนโสตศึกษา 2 แห่ง ซ่ึงเป็นเด็ก

นกัเรียนในกลุ่มท่ีบกพร่องทางการไดย้ิน ไดเ้ขา้ร่วมท างานกบับริษทัฯ ไดแ้ก่โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม และ โรงเรียน
โสตศึกษากาญจนบุรี ซ่ึง ในขณะน้ีบริษทัฯ มีเดก็นกัเรียนพิการท่ีเขา้มาท างานอยา่งต่อเน่ือง 
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4. สนับสนุนและเข้าร่วมกจิกรรมในชุมชน  
ใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือทุนทรัพยใ์หก้บัโรงเรียนและเดก็ดอ้ยโอกาสในชุมชน ตลอดจนถ่ินทุรกนัดานใน

ต่างจงัหวดั 
5.  สนับสนุนและรับผดิชอบต่อพนักงานภายใน 

 ไดแ้ก่ จดัสวสัดิการทุนการศึกษาบุตรพนกังานเรียนดี สวสัดิการหอ้งพยาบาล สวสัดิการตรวจสุขภาพประจ าปี  
และสวสัดิการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งเคร่งครัด 
 

8. การสร้างสรรค์นวตักรรม 
  

           บริษทั จะสนบัสนุนใหมี้นวตักรรมทั้งในระดบักระบวนการท างานในองคก์ร และในระดบัความร่วมมือระหว่าง
องคก์ร ซ่ึงหมายถึงการท าส่ิงต่างๆ ดว้ยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
เป้าหมายของนวตักรรม คือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือท าใหส่ิ้งต่างๆ เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ก่อผลิตผล
ท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคมสูงสุด 

 

10.3  การด าเนินธุรกจิทีม่ีผลกระทบต่อความรับผดิชอบสังคม 
 

ในปี 2561 กลุ่มบริษทัแพรนดา้ฯ ไม่มีการด าเนินธุรกิจท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงไม่มีการด าเนินงาน
ท่ีฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการทั้ง 8 ขอ้ และไม่ถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบต่อสาธารณชน  ซ่ึงอาจกระทบต่อ
การประกอบธุรกิจ ช่ือเสียง หรือความน่าเช่ือถือของกลุ่มบริษทัแพรนดา้ฯ โดยคณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญักบั
การดูแลและเก้ือกูลเอาใจใส่ต่อบุคลากร ชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มมา อย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมให้มีการสร้าง
จิตส านึกท่ีดี ในการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม บริษทัฯ ให้ความใส่ใจต่อสังคมในระดบัมหภาค ทั้งน้ี 
ความรับผิดชอบต่อสงัคมถือเป็นพนัธกิจและนโยบายของบริษทั โดยมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นหน่ึงในแรงผลกัดนัสังคมไทย
ใหพ้ฒันาต่อไปอยา่งย ัง่ยืน 

 
 
 
 
 

รายงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม ปี  2561 
 

กลุ่มบริษทัแพรนดา้ ไดจ้ดัท าและเผยแพร่รายงานการปฏิบติัตามแนวความรับผิดชอบต่อสังคมไวใ้นรายงาน
ประจ าปี และเว็บไซต์ www.pranda.com เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นประโยชน์กบัผูมี้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือใหท้ราบถึงความมุ่งมัน่ แนวทางการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในปี 2561 บริษทัฯ  ด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบดว้ย โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมใน
กระบวนการหลกัของธรุกิจ (CSR-In-Process) และโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลกัของธรุกิจ 
(CSR-After-Process)  
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ความรับผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการหลกัของธุรกจิ  
(CSR-In-Process) 

 

ส าหรับปี 2561 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ไดม้อบหมายให้
คณะอนุกรรมการ ด าเนินโครงการต่างๆ ตามนโยบายของบริษทั จ านวน 13 โครงการ ดงัน้ี 
 

1. สถาบันเรียนรู้กลุ่มแพรนด้า  
 

มีนโนบายเพ่ือสร้างวฒันธรรมความใฝ่รู้ใหก้บับุคลากรในองคก์ร เพ่ือใหเ้กิดความตระหนกั ท่ีจะเรียนรู้และเพ่ือ
เพ่ิมพูนพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถแลกเปล่ียนหรือแบ่งปันความรู้ ใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มี
วิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆมาพฒันางานของตน อนัจะน าไปสู่การพฒันา
องคก์ร  

 

โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ้ดัการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกระดบัต าแหน่งงาน ในหลกัสูตรต่างๆ อาทิเช่น 
หลกัสูตรพ้ืนฐานส าหรับธุรกิจจิวเวลร่ี หลกัสูตรพฒันาความคิดเชิงบวก หลกัสูตรเช่ือมโยง Core Value สู่การพฒันา
ทีมงาน  หลกัสูตรการสร้างทีมงาน หลกัสูตรทกัษะการบงัคบับญัชาส าหรับหวัหนา้งาน หลกัสูตรทกัษะการเป็นวิทยากร 
หลกัสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม รวมทั้งหลกัสูตรอ่ืนๆ  ทั้งภายใน และภายนอกบริษทั เพ่ือให้พนกังาน
ไดรั้บการฝึกอบรมอย่างทัว่ถึง มีบริการห้องสมุด เปิดให้พนักงานและบุตรหลานของพนักงานไดท้ าการยืมหนังสือ 
ตลอดจนสามารถสืบคน้หาขอ้มูลหนงัสือท่ีสนใจไดท้าง Intranet ของบริษทั มีหนงัสือใหม่ๆ และวารสาร  อนัเป็นการ
สร้างการเขา้ถึงความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายไดง่้ายข้ึน 
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2. โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ 
 

บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังานในรอบดา้น ดว้ยการจดัท าโครงการ และ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยเพ่ิมภูมิคุม้กนัในการด าเนินชีวิต และเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนกังานใหดี้ข้ึน โดยในปี 2561 
ท่ีผา่นมา มีกิจกรรม ดงัน้ี 
                      1. แอโรบิค เพ่ือสุขภาพ             2. โยคะ เพ่ือสุขภาพ  

 3.  เตน้ซุมบา้ เพ่ือสุขภาพ          4. ความปลอดภยัในการเดินทาง  
 5. ตลาดนดัคนกนัเอง                 6. สาสนรั์กจากลกู 

 

กจิกรรม จ านวนคร้ังที่จดั จ านวนผู้เข้าร่วม    สถิตเิฉลีย่ 
แอโรบิค เพ่ือสุขภาพ 43 874 20 (คน/คร้ัง) 
โยคะ เพ่ือสุขภาพ 50 381 8 (คน/คร้ัง) 

เตน้ซุมบา้ เพ่ือสุขภาพ 45 726 16 (คน/คร้ัง) 
ความปลอดภยัในการเดินทาง - 3,947 - 

ตลาดนดัคนกนัเอง 101 19 - 
สาสนรั์กจากลูก 1 300 - 

 

3. ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 
 

ไดด้ าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 29 เพ่ือช่วยแบ่งเบาการเล้ียงดูบุตรของพนกังานในช่วงเวลาท างาน 
และยงัส่งเสริมพฒันาการใหแ้ก่เดก็ ทั้งในดา้นร่างกาย สติปัญญา และพฤติกรรม โดยทางบริษทัไดจ้ดัใหมี้พ่ีเล้ียงเด็ก ซ่ึง
เป็นพนกังานประจ าและผ่านการอบรมดา้นการดูแลเด็กมาโดยตรง เพ่ือให้เด็กมีความพร้อมในการเขา้เรียนในระดบั
ต่อไป โดยเด็กท่ีอยู่ในความดูแลจะไดรั้บการบริการในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ โดยเด็กท่ีอยู่ในความดูแลจะไดรั้บการบริการ
ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

1. บริการดา้นสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ ตรวจพฒันาการทางร่างกาย การใหค้ าแนะน าในการดูแลสุขภาพเดก็ 

2. บริการดา้นโภชนาการ เช่น จดัใหเ้ด็กไดรั้บอาหารท่ีมีคุณค่าในปริมาณท่ีเหมาะสม ฝึกสุขนิสัยและมารยาทท่ีดีใน

การรับประทาน 

3. บริการดา้นการส่งเสริมพฒันาการ เช่น การพฒันากลา้มเน้ือ ภาษา การส่ือความหมาย ความคิดสร้างสรรค ์จิตใจ 

อารมณ์ สงัคม ใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได ้รวมทั้งสร้างสุขนิสยัและระเบียบวินยัเบ้ืองตน้ท่ีดี 
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จ านวนเดก็ในศูนย์พฒันาการเดก็  

No. รายละเอยีด จ านวน / คน หมายเหตุ 
1 เดก็ประจ า  14 (08.30 – 17.30 น.) 
2 เดก็หลงัเลิกเรียน 22 (15.00 – 17.30 น.) 
3 เดก็ช่วงปิดเทอม / วนัหยดุ  108 มาเฉพาะวนัเสาร์ / นกัขตัฤกษ ์/ ปิดเทอม 

รวม 234  
หมายเหตุ กรณีเดก็มาช่วงวนัหยดุ ไม่ไดม้าครบทุกคน  
 

4. โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
เป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขอนามยัของพนกังานทุกระดบั โดยมีนโยบายใหร้้านจ าหน่ายอาหารของ

บริษทั สามารถพฒันาไม่เพียงดา้นรสชาติอาหารเท่านั้น ส่ิงท่ีตอ้งค านึงและพิจารณาควบคู่ไปดว้ย   คือ ความเอาใจใส่
ในการคัดเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และปราศจากสารปนเป้ือน การปรุงอาหารให้ตรงกับหลกั
โภชนาการและมีคุณค่าตามหลกัโภชนาการ เพ่ือไดรั้บพลงังานและสุขภาพท่ีแข็งแรงของพนกังานจากการรับประทาน
อาหารท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน์ 

 

กจิกรรมใน 
1. รณรงคก์ารบริโภคอาหาร ลดหวาน ลดเคม็ ไขมนัทรานส์  
2. รณรงคท์านขา้วใหห้มดจานลดการเหลือท้ิง 
3.ดูแลและควบคุมร้านคา้ท่ีจ าหน่ายให้มีมาตรฐานตามขอ้ก าหนด กฎระเบียบ กฎหมาย และ ดา้น 7 ส. 
ของบริษทั 
4. มีการตรวจร้านคา้ ดา้นความสะอาด รสชาด ราคาปริมาณ และ วตัถุดิบท่ีไดคุ้ณภาพ  
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การประเมนิผล  
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการรณรงคใ์หผู้บ้ริหารและพนกังานทานขา้วให้หมดจานลดการเหลือท้ิงเศษขา้วลดลงเฉล่ีย 80.00 % 
นอกจากน้ี ทางคณะกรรมารฯ ยงัไดจ้ดัประชุมร่วมกบัร้านคา้ เพ่ือขอความร่วมมือดา้นความสะอาด ในการประกอบ
อาหาร และ ด าเนินการตามกฎระเบียบของบริษทัฯ  
 

5. โครงการสร้างสรรค์นวตักรรม 
 

บริษทัฯ ไดส้นับสนุน และกระตุน้ให้พนักงานทุกระดบั มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท างาน สามารถ
ดดัแปลงเคร่ืองใช ้เคร่ืองมือ และกระบวนการท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดตน้ทุน และเกิดเป็นองค์
ความรู้ใหม่ภายในองคก์รเพ่ือใชใ้นการผลิต ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ไดน้ าผลงานโครงการเหล่าน้ี    มาพฒันาต่อยอดขยายสู่
บริษทัในเครือ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาผลิตภณัฑ ์ในดา้นต่างๆ อีกดว้ย  โดยในปี 2561 
โครงการสร้างสรรคน์วตักรรม ไดต้ั้ง KPI 20 ผลงาน  มีส่งผลงานและผา่นตามเกณฑ ์18 ผลงาน คิดเป็น 90 %  
 

6. การแก้ไขปัญหาหนีสิ้นและให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั เพ่ือให้ความช่วยเหลือพนกังานในการแกไ้ขปัญหา
หน้ีสิน รวมถึงใหค้ าปรึกษาดา้นกฎหมายในการจดัการหน้ีสินอย่างเหมาะสม โดยไดรั้บการสนบัสนุนดา้นสินเช่ือจาก
สถาบนัการเงินต่างๆ  นอกจากน้ีทางบริษทัฯ ได้เพ่ิมช่องทางในการให้ความรู้กับพนักงาน โดยการหาข้อมูลท่ีมี
ประโยชน์เก่ียวกบักฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองหน้ีสินมาติดท่ีบอร์ดกลางของบริษทั เพ่ือให้พนกังานไดอ่้าน และมี
การเปิดการอบรมความรู้เร่ืองกฎหมายการกูย้ืมเงิน, การค ้าประกนั,กฎหมายมรดก และ กฎหมายท่ีดิน ให้พนกังาน
ไดรั้บความรู้ถึงบ่อเกิดแห่งหน้ีและใหต้ระหนกัก่อนท่ีจะไปท าธุรกรรมทางการเงินและกฎหมายอ่ืนๆ   

 
 
 

                  

              และในปี 2561 โครงการสินเช่ือ MOU กบั ธนาคาร อิสลามแห่งประเทศไทยมีพนกังานเขา้มาปรึกษาเร่ืองภาระ

หน้ีและขขอสินเช่ือจ านวน 67  คน  ผา่นอนุมติั  59  คน  รวมเป็นเงินท่ีไดรั้บการอนุมติัสินเช่ือทั้งหมด  10,014,000 บาท 
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7. สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

จดัตั้งข้ึนเพ่ือปลกูฝังนิสยัการออม และความรู้ในการบริหารเงินส่วนบุคคลแก่พนกังาน อีกทั้งสามารถเป็นแหล่ง
เงินทุนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียต ่ากว่าธนาคารโดยทัว่ไป เพ่ือใหบ้ริการแก่พนกังานท่ีมีความจ าเป็นในการใชเ้งิน โดยปัจจุบนั
สหกรณ์มีสมาชิกซ่ึงเป็นพนกังานจ านวน  2,385 ราย และมีทุนด าเนินงานมากกว่า  176,000,000 บาท และพนกังานมี
การออมเงินในรูปแบบของการฝากเงินรวม 1,294 บญัชี เป็นจ านวนเงิน  20,845,786.64 บาท โดยตั้งแต่ปี 2551 ถึง
ปัจจุบนั มีการออมผา่นการลงหุน้ จ านวน 2,385 ราย เป็นจ านวนเงินมากกว่า 142,000,000 บาท ส่วนดา้นการสนบัสนุน
เงินกู้ยืมในปี 2561 มี 2,842 รายการ  เป็นจ านวนวงเงินรวม 109,061,600 บาท โดยหากรวมตั้ งแต่เปิดด าเนินการ             
จนถึงปัจจุบนั มีการใหส้วสัดิการเงินกูย้ืมรวมทั้งส้ิน 29,081 รายการ เป็นวงเงินกูย้ืมรวมทั้งส้ิน  626,080,682 บาท  

ในระยะท่ีผ่านมาสหกรณ์ฯ ยงัได้มอบทุนการศึกษา บริษัทฯ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือ                  
แพรนดา้ จิวเวลร่ี ไดม้อบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดา ของพนกังาน ในระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา 
และปริญญาตรี โดยในปี 2561 ไดม้อบแลว้เป็นจ านวน 79 ทุน เป็นเงินทุน 101,500 บาท การมอบทุนการศึกษาแก่บุตร
สมาชิก ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั (2561) จ านวนรวม 611 ทุน เป็นเงินทุน 808,000 บาท และมอบเงินรางวลัเรียนดีแก่
นกัศึกษาทวิภาคีปี 2561 จ านวน 20 รางวลั  เงินรางวลั  20,000 บาท เงินรางวลัตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบนั (2561)                 
รับทั้ งส้ิน 59 รางวลั เป็นเงินจ านวน 59,000  บาท รวมมอบทุนการศึกษาบุตรและรางวลัเรียนดีนักศึกษาทวิภาคี   
จ านวน 670 ทุน  เป็นเงินทุน  867,000 บาท    

นอกจากน้ี ยงัไดม้อบทุนสงเคราะห์พนกังานประสพภยัภิบติั ในปี 2553‟2561 จ านวน 4 ทุน  เป็นเงินทุน 19,000  
บาทและทุนสงเคราะห์พนกังานเจ็บป่วยดว้ยโรคร้ายแรงและโรคเร้ือรัง ปี 2553-2561 จ านวน 85 ทุน เป็นเงินทุน 
323,000 บาท รวมมอบทุนทั้งส้ิน ตั้งแต่ปี 2553 - 2561 จ านวน 759 ทุน  เป็นเงินทุน 1,209,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 

8. การศึกษาระบบทวภิาคี 
 

บริษทัฯ ด าเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2543 โดยความร่วมมือกบักาญจนาภิเษกวิทยาลยัช่างทองหลวง และ
วิทยาลยัศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ และวิทยาลยัเทคนิคสุรนารี สังกดักรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงจะรับ
นกัเรียนท่ีจบชั้น ม. 3 เพ่ือเขา้มาศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเคร่ืองประดบัอญัมณี โดยจะ
พิจารณาคดัเลือกนกัเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนขยายโอกาสอ่ืนๆ 
ทัว่ประเทศ โดยค านึงถึงการเปิดโอกาสใหแ้ก่นกัเรียนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีขาดโอกาสเป็นส าคญั โดยทางบริษทัฯ ได้



                บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                     แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

 

 

10.ความรับผิดชอบต่อสงัคม           ส่วนท่ี 2 หนา้ 148 
 

ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั และในปีการศึกษา  2561  รับนกัเรียน ใหม่ จ านวน 87 คน   คิดเป็น  91 %  ( 
จากยอดความตอ้งการของหน่วยงาน จ านวน  96 คน )  และมีนกัเรียนท่ีก าลงัจะจบการศึกษาในเดือน มีนาคม  2562 
จ านวน 51  คน 
 
 

9. การส่งเสริมอาชีพผู้พกิาร 
 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริษทัแพรนดา้ฯ  มีนโยบายการส่งเสริมสนบัสนุนผูพิ้การ ดว้ยแนวทางต่างๆ มาโดยตลอด เร่ิมตั้งแต่การ
ไม่ปิดกั้นผูพิ้การในการเขา้มามีงานท าเป็นพนักงาน การพฒันาผูพิ้การให้มีขีดความสามารถในการท างานเพ่ิมข้ึน
เช่นเดียวกบัพนกังานปกติ การเปิดโอกาสใหเ้ติบโตตามสายงาน  

ดงันั้นทางบริษทัฯ จึงไดจ้ดัการอบรมเพ่ือพฒันาพนกังานปกติท่ีอยู่ในหน่วยประสานงานและพนกังานทัว่ไป 
ใหมี้ทกัษะการส่ือสารดว้ยภาษามือ จึงท าใหไ้ม่เกิดอุปสรรคในการส่ือสารระหว่างกนั ทั้งในดา้นการท างาน และการใช้
ชีวิตร่วมกนั  และท างานอยู่ในส่วนงานต่างๆ ทั้งในระดบับริหาร, หน่วยงานสนับสนุน และดา้นการผลิต ไดรั้บ
ผลตอบแทนจากการท างาน และสวสัดิการต่างๆ ท่ีเทียบเท่าคนปกติ และเน่ืองจากพนกังานท่ีเป็นผูพิ้การซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นพิการทางการไดย้ิน  

 
 

 ด้านวธีิการด าเนินกจิกรรม 
- ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพสร้างฝันโรงเรียนโสตศึกษา จงัหวดันครปฐม เม่ือวนัพฤหสับดี 

ท่ี11 มกราคม 2561 

- ร่วมกิจกรรมวนัเดก็ ท่ีโรงเรียนโสตศึกษา จ.กาญจนบุรี เม่ือวนัพฤหสับดี ท่ี11 มกราคม 2561 

- ร่วมตอ้นรับคณะครู นกัเรียน และผูป้กครอง จากโรงเรียนโสตศึกษา จ.กาญจนบุรี ศึกษาดูงานท่ี บมจ.

แพรนดา้ฯ  เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 29 มกราคม 2561 

- จดัประชุมรวมกลุ่มพนกังานผูพิ้การทางการไดย้ินเม่ือ 7 ก.พ. 2561 

- อบรมความรู้เก่ียวกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพและสหกรณ์ออมทรัพยใ์หก้บัพนกังานผูพิ้การ 5 มี.ค. 2561 

- อบรมภาษามือไทยเพ่ือการส่ือสารขั้นพ้ืนฐานให้กบัพนักงานท่ีตอ้งท างานเก่ียวขอ้งกบักลุ่มพนักงานผู ้

พิการวนัท่ี 24 มี.ค. 2561 
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- รับสมคัรนกัศึกษาจาก รร.โสตฯจ.นครปฐม และ จ.กาญจนบุรี เขา้ท างาน-ท่ีแพรนดา้จิวเวลร่ีวนัท่ี 27 เม.ย.

2561 จ านวน 6 คน 

- ร่วมกิจกรรมบริจาคส่ิงของให้กบัน้องๆเด็กก าพร้าและเด็กดอ้ยโอกาสท่ีวดัโบสถว์รดิตถ ์จ.อ่างทอง 25 

พ.ค.2561 

- อบรมพนกังานผูพิ้การเพ่ือเตรียมความพร้อมในการให ้AUDIT ตรวจ มรท. (มาตรฐาน-แรงงานไทย มรท.

8001-2553) เม่ือวนัท่ี 3 พ.ย.2561 

ด้านข้อมูลตวัช้ีวดัผลการด าเนินกจิกรรม 
จากเป้าหมาย ปี 2561 รับกลุ่มคนพิการเขา้ท างานในองค์กรเพ่ิมข้ึน20 %ของผูพิ้การทั้งหมด(6 คน) พฒันา

ส่งเสริมเพ่ิมทกัษะกลุ่มคนพิการท่ีท างานอยู่ใหมี้ความมัน่คงในงานท่ีท าเพ่ือลดอตัราการลาออกไม่เกิน3% ของกลุ่มผู ้
พิการทั้งหมด ( 1 คน)   

ในปี2561 ทางโครงการไดรั้บกลุ่มคนพิการเขา้ท างานจ านวน 6 คน ซ่ึงบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ ส่วน
อตัราการลาออกมีจ านวน 2 คน จากโรงงานกรุงเทพ 1 คน / โรงงานโคราช 1 คน ซ่ึงยงัท าไม่ไดต้ามเป้าหมาย 
 

10. กจิกรรม 7 ส. 
 

นบัตั้งแต่ปี  2542 บมจ.แพรนดา้  จิวเวลร่ี  ไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองคุณภาพและมีนโยบายในการพฒันา
คุณภาพ  โดยใชกิ้จกรรม 5ส เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาคุณภาพในการปฏิบติังานตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา  จนถึง           
ปี 2555 บมจ.แพรนดา้  จิวเวลร่ี   จึงไดเ้พ่ิมกิจกรรมอีก 2ส  คือสวยงาม  และส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปเป็นกิจกรรม 7ส 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายบริษทัท่ีเน้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม รวมระยะเวลาท่ีด าเนินการกิจกรรม 7ส  20 ปี            
มี กิจกรรม 7ส เป็นการปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  โดยเนน้เร่ืองการดูแลรักษาความ
สะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีท างานซ่ึงเป็นปัจจยัพ้ืนฐานของการปรับปรุง  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  สถานท่ีท างานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยย่อมสะทอ้นให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของ
ผูบ้ริหารและพนักงานในการด าเนินกิจกรรม 7ส  ซ่ึงส่ิงท่ีตามมาคือ เกิดความปลอดภัยในสถานท่ีท างานและ
สภาพแวดลอ้ม 

 

หลกัการในการด าเนินงาน  คือ 
„ สะสาง   สะดวก   สะอาด  เป็นการพฒันาพ้ืนท่ีท างานและสภาพแดลอ้ม 
„ สุขลกัษณะ   สร้างนิสยั  เป็นการพฒันาคนใหมี้ระเบียบวินยัมากข้ึน 
„ สวยงาม   สภาพแวดลอ้ม  เพ่ือเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  น่าอยู ่ น่าท างาน 

นโยบายกจิกรรมคุณภาพ  7ส 
บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองคุณภาพและมีนโยบายในการพฒันาคุณภาพทุกๆ ดา้นโดยใช้ กิจกรรม 7ส 

เป็นพ้ืนฐานในการพฒันาคุณภาพภายในองคก์ร  มุ่งเนน้การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มของท่ีท างาน 
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ใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย  เพ่ือใหเ้กิดความสะอาด  สะดวก ถูกสุขลกัษณะ สวยงาม มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และได้
งานท่ีมีคุณภาพ ทั้งน้ี เพ่ือรักษาและพฒันาตนเองใหมี้คุณภาพและมาตรฐานอยูเ่สมอ บริษทัจึงประกาศนโยบาย ดงัน้ี 

 

1. ผูบ้ริหารทุกระดบัดูแลและก ากบัการท ากิจกรรม 7ส รวมทั้งใหค้ าแนะน า ในการด าเนินกิจกรรม 7ส 

ตลอดจนร่วมแกไ้ขปัญหาอยา่งใกลชิ้ด 

2. บุคคลากรทุกคนมีจิตส านึกและด าเนินกิจกรรม 7 ส โดยเป็นส่วนหน่ึงของการฏิบติังาน น าไปปรับใช้

ในการปฏิบติังานเสมือนหน่ึงเป็นภารกิจประจ าและตอ้งท าอย่างต่อเน่ือง เพ่ือปรับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึน

ตลอดไป 

3. สนบัสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากร มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง 7ส เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาตนเอง 

4. ปฏิบติักิจกรรม 7ส ใหดี้ท่ีสุด เพ่ือเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการพฒันาสงัคม  

ผลการตรวจและประเมนิผลคุณภาพกลุ่มกจิกรรม 7ส ทุกหน่วยงานมอีตัราคะแนน   ≥   85%          
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

11. การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยดัพลงังาน 
 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษยท่ี์จะมีผลกระทบ
ต่อเน่ืองมาถึงการด าเนินธุรกิจได้ จึงให้ความส าคญักบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยไดด้ าเนินการทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงค ์ใหพ้นกังานและผูมี้ส่วนได้
เสียของบริษทัฯ มีจิตส านึกในการอนุรักษพ์ลงังานทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการ
พฒันาธุรกิจไปสู่ความยัง่ยืน  

ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน 
ช่วยกนัดูแลรักษาใหค้งสภาพเดิม ไม่ใหเ้กิดความเส่ือมโทรม เพ่ือประโยชนใ์นการด ารงชีวิต  การประสานงานเพ่ือสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจ และความตระหนักระหว่างบริษทัฯ และบุคลากรของบริษทั ให้มีบทบาทหนา้ท่ีในการปกป้อง 
คุม้ครองฟ้ืนฟกูารใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด แมก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทั จะเป็นอุตสาหกรรม
ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มเป็นสาระส าคญัก็ตาม แต่บริษทัฯ ไม่ไดล้ะเลยในเร่ืองดงักล่าวซ่ึงเป็นประเด็นท่ี
อ่อนไหวในทางสงัคมจึงใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการ เพ่ือปกป้องส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังาน มาโดยตลอด 
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โครงการอนุรักษ์น า้ 
วตัถุประสงค์ 
    1. เพ่ือสร้างความตระหนกัในการใชน้ ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการใชน้ ้า 
แนวทางการด าเนินงาน 
    โดยการการน าน ้าท่ีใช ้Concentrate ท่ีเกิดจากระบบ RO กลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์
เป้าหมายผลผลติ  
    1. สามารถลดค่าใชจ่้ายค่าน ้าและมีการน าน ้าดีท่ีท้ิงในกระบวนการผลิตไปใชป้ระโยชนใ์นกิจกรรมอ่ืนๆ   
    2. ช่วยอนุรักษท์รัพยากรน ้า ลดการปล่อยน ้าเสียออกสู่ภายนอก 

 
 
 

 
 
 

โครงการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
วตัถุประสงค์ 
    1. เพ่ือสร้างความตระหนกัในการใชไ้ฟฟ้าอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    2. เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการใชไ้ฟฟ้า 
แนวทางการด าเนินงาน 
    โดยการเปล่ียนหลอดไฟชนิดฟลอูอเรสเซนตเ์ป็นแบบชนิด LED 
เป้าหมายผลผลติ  
    1. สามารถลดค่าใชจ่้ายค่าไฟฟ้า  
    2. ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
แผนงาน 
      แผนการเปล่ียนหลอดไฟชนิดฟลอูอเรสเซนตเ์ป็นแบบชนิด LED 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. ก าหนดขอบเขตจ านวนหลอดLEDท่ีจะด าเนินการเปล่ียนรวบรวมค่าใชจ่้ายจุดคุม้ทุน 
 2. น าเสนอผูบ้ริหารพิจารณาอนุมติัด าเนินการ 
 3. ด าเนินการเปล่ียนหลอดไฟแสงสวา่งLED 
 4. ติดตามและเปรียบเทียบผลการใชไ้ฟฟ้า กฟน. 

 

ลบ.ม. บาท kg.CO2

6,034         47,158       4,171.88    

* Emission factor ผลิตน ้าประปา  0.0264  kg.CO2 /ลบม.

บ าบดัน ้าเสีย     0.625    kg.CO2 /ลบม.

ผลการลดการใช้น ้าประปา
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*** ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  276,937 kg CO2/YEAR  เทียบเท่าลดการใช้รถยนต์   195 คัน 
 

12. ธนาคารขยะ 

 
บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้ งธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมีเป้าหมายเพ่ือ

บริหารจดัการขยะภายในบริษทัฯ พร้อมทั้งไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้พนกังานไดมี้
ส่วนร่วมอย่างทัว่ถึง โดยส่งเสริมใหเ้กิดการ Reduce เพ่ือเป็นการลดการเกิดขยะ
โดยไม่จ าเป็น, Reuse สนบัสนุนใหน้ าวสัดุกลบัมาใชแ้ทนการท้ิงเป็นขยะ และ 
Recycle โดยการเลือกใชว้สัดุท่ีน ากลบัมาใชใ้หม่หมุนเวียน นอกจากน้ีในดา้นการ
บริหารขยะ ไดมี้การรับฝาก-ขายวสัดุ รีไซเคิลเฉล่ีย 50,000 กิโลกรัมต่อปี 

 
13. การแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคม 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในการพฒันาธุรกิจให้มัน่คงกา้วหนา้ ควบคู่กบัความมุ่งมัน่ท่ีจะตอบแทนสังคมและ
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง โดยเช่ือมัน่ว่าสังคมท่ีสงบสุขเป็นหน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีเอ้ืออ านวยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่าง
ย ัง่ยืน ดว้ยตระหนกัดีวา่ จุดเร่ิมตน้ของสังคมท่ีดีเร่ิมจากการ “ให”้  โดยมุ่งมัน่ใหพ้นกังานของบริษทันึกถึง ห่วงใย และ
ใหค้วามช่วยเหลือผูท่ี้ดอ้ยโอกาสกว่าในสังคมเสมอ อีกทั้งยินดีสนบัสนุนใหพ้นกังานของบริษทัท ากิจกรรมดีๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หรือท่ีอยู่โดยรอบสถานประกอบการของบริษทัฯ  ซ่ึงในท่ีสุดก็คือ
สงัคมในประเทศท่ีบริษทัฯ ประกอบกิจการอยู ่นอกเหนือจากธุรกิจหลกัของบริษทั หรืองานประจ าท่ีพนกังานตอ้งท า 

เพ่ือให้กิจกรรมเพ่ือสังคมด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองและเห็นผลมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีภายใตโ้ครงการแบ่งปันและ
สานประโยชนสู่์สงัคม จึงไดเ้กิดข้ึนมาเพ่ือใหพ้นกังานไดร่้วมท ากิจกรรมดีๆ นอกเวลาท างานปกติ การท่ีพนกังานสละ
เวลาและแรงงานอาสาไปร่วมกนัพฒันาชุมชนจะช่วยใหพ้นกังานเขา้ใจไดลึ้กซ้ึงถึงความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมแรง 
ความสมคัรสมานสามคัคีเพ่ือจุดประสงคเ์ดียวกนัคือการพฒันาชุมชน ส่งผลใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างพนกังาน
ต่อพนกังานหรือพนกังานต่อหวัหนา้งานและผูบ้ริหาร ยิ่งไปกวา่นั้นคือความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างบริษทักบัชุมชน ผูท่ี้ได้
ท ากิจกรรมเพ่ือชุมชนเป็นประจ า มีจิตอาสาเพ่ือสาธารณะประโยชน์ จะสามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูท่ี้มีจิตใจดีและมี
มนุษยสมัพนัธ์ซ่ึงจะเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัของบริษทัอยา่งยิ่ง  

ผลการลดค่าไฟฟ้า kWh บาท kgCO2

ปี 2560 308,038          802,263              172,809              

มค.-ธค.2561 205,908          518,933              104,128              

รวมทั้งหมด 513,946          1,321,196           276,937              

*Emission factor ไฟฟ้า  0.5057  CO2 kg/kw



                บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                     แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

 

 

10.ความรับผิดชอบต่อสงัคม           ส่วนท่ี 2 หนา้ 153 
 

การด าเนินกจิกรรม  
1. การเข้าร่วมจดังานวนัเดก็แห่งชาติ 
กบัหน่วยงานราชการ โรงเรียน ตลอดจนชุมชน โดยรอบโรงงาน ทั้งในกรุงเทพมหานาคร และต่างจงัหวดั  เพ่ือสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียนและชุมชนใกลเ้คียง พร้อมทั้งส่งเสริมใหเ้ดก็เติบโตเป็นเด็กดีมีคุณภาพ 

 
 

2. ร่วมกจิกรรมแนะแนวการศึกษา 

 “แนะแนวการศึกษาและอาชีพสร้างฝัน” โรงเรียนโสตศึกษา จงัหวดันครปฐม โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้

ความรู้ และแนะแนวทางอาชีพ เพ่ือการมีงานท า และโอกาสในวิชาชีพช่างเคร่ืองประดบัในอนาคต ใหก้บันอ้งๆ ผูพิ้การ

ทางการไดย้ิน เพ่ือท่ีจะออกสู่สงัคมภายนอกไดอ้ยา่งภาคภูมิใจในตนเอง ไม่เป็นภาระของสงัคมและครอบครัว  

3. การส่งเสริมประเพณีศาสนา 

โดยร่วมท ากิจกรรมกบัชุมชนขา้งเคียงในการทอดผา้ป่าสามคัคี ท าความสะอาดบริเวณรอบวดั ถวายเทียนพรรษา
และเคร่ืองสงัฆทาน ในโอกาสเทศกาลวนัส าคญัทางศาสนา 
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10.4  กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After process) 
 

บมจ. แพรนดา้ จิวเวลร่ี ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการด าเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate 
Social Responsibility (CSR)  ท่ีด าเนินการนอกเหนือจากการด าเนินธุรกิจปกติขององค์กรอนัเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชน และชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงอย่างสม ่าเสมอ ทั้งในรูปแบบของการสนบัสนุนทุนทรัพยแ์ละการให้พนกังาน
ของบริษทัเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั  ในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 

 

  
 
 
 

กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

ล าดบั วนัที่ สถานที่ ช่ือโครงการ จ านวนเงิน (บาท) 

1. 10/01/2018 สมาคมผูค้า้อญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย สนบัสนุนการจดัท าปฏิทิน 21,400 

2. 11/01/2018 ชุมชนใน จ.นครราชสีมา สนบัสนุนวนัเด็ก 9,000  

3. 11/01/2018 โรงเรียนโสตศึกษา จ.กาญจนบุรี สนบัสนุนวนัเด็ก 5,000  

4. 12/01/2018 โรงเรียนโสตศึกษา จ. นครปฐม ร่วมสนุบสนุนวนัเดก็ 5,000  

5. 13/01/2018 โรงเรียนผอ่งพลอยอนุสรณ์ ร่วมสนบัสนุนวนัเดก็ 5,000  

6. 13/01/2018 โรงเรียนสิริรัตนาธร ร่วมสนบัสนุนวนัเดก็ 3,000  

7. 13/01/2018 พิพิธภณัฑท์หารเรือ ร่วมสนบัสนุนวนัเดก็ 3,000 

8. 13/01/2018 ชุมชนการเคหะบางนา ร่วมสนบัสนุนวนัเดก็ 3,000  

9. 13/01/2018 ชุมชนลิขิต 2 ร่วมสนบัสนุนวนัเดก็ 3,000  

10. 13/01/2018 ชุมชนทิมเรืองเวช ร่วมสนบัสนุนวนัเดก็ 3,000  

11. 26/01/2018 โรงเรียนใน จ.นครราชสีมา ร่วมสนบัสนุนวนัเดก็ 20,265  

12. 25/03/2018 วดัหนองไทร จ. นครราชสีมา สมทบทุนสร้างกฏิุ 5,000  

13. 11/04/2018 จงัหวดันครราชสีมา ถวายกฐินพระราชทาน 5,000  

14. 30/04/2018 จงัหวดันครราชสีมา วนัแรงงานแห่งชาติ 2,000  

15. 25/05/2018 วดัโบสถว์รดิตถ ์จ. อ่างทอง สนบัสนุนส่ิงของและอาหารกลางวนั 20,000  

16. 26/07/2018 วดัผอ่งพลอยวิริยาราม ถวายปัจจยัในวนัเขา้พรรษา 10,000  

17. 25/12/2018 สมาคมคนพิการ จ. นครราชสีมา มอบขา้วสาร 5 กิโล จ านวน 20 ถุง 3,000  
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ทั้งนี ้บริษทัฯ ยงัร่วมสนับสนุนกจิกรรมทางสังคมอืน่ๆ ดงันี ้
 

1. การร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรก่อตั้งเครือข่าย UN Global Compact Local Network 
ในปี 2558 ท่ีผ่านมาเป็นช่วงการเตรียมการจดัตั้งองคก์รภาคีสมาชิก UN Global Compact  ในประเทศไทยกว่า 

15 หน่วยงาน โดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการการปฎิบติัการ
ยุทธศาสตร์ดา้นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมสนบัสนุนการ
ก่อตั้ง UN Global Compact Local Network ดงักล่าว เพ่ือร่วมกนัพิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน และบทบาทหนา้ท่ี
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ร่วมกนัก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน ท่ีจะร่วมกนัขบัเคล่ือนใหเ้กิดความส าเร็จในการด าเนิน
ธุรกิจตามหลกั 10 ประการของสหประชาชาติ ท่ีครอบคลุม 4 เร่ืองส าคญั ไดแ้ก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน การ
ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นคอรัปชัน่ เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนร่วมกนั 
 

2. ร่วมรักษาและฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม 
      หนา้ท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯคือความรับผิดชอบและใส่ใจต่อส่ิงแวดลอ้มรวมถึงทรัพยากร

ของชุมชน บริษทัจึงใหค้วามส าคญัในการควบคุมดูแลระบบส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือ
ลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม อย่างไรก็ตามบริษทัฯ มิไดใ้ส่ใจเฉพาะส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รเท่านั้น หากแต่ยงัคงยึด
มัน่ในความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จึงไดด้ าเนินกิจกรรมร่วมกบัส านกังานเขต
บางนา, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย ์นกัเรียนและประชาชน  ในชุมชน อาทิ โครงการ: พลงัชุมชนร่วมใจคืน
น ้าใสสู่คลองบางนา   
 

3. การบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพือ่นมนุษย์ 
บริษทัฯ ส่งเสริมให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการให้การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย ์ดว้ยการให้ความร่วมมือกับ

สภากาชาดไทย ทุก 3 เดือน ในการบริจาคโลหิต เพ่ือน าโลหิตไปช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย ์และเป็นคลงัส ารองโลหิตใน
ภาวะฉุกเฉิน เน่ืองจากปัจจุบนัจ านวนการบริจาคโลหิตของคนไทยยงัมีนอ้ยมาก  และไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ เขา้
ขั้นวิกฤติโลหิตของชาติ ความตอ้งการใชโ้ลหิตในการรักษาผูป่้วยมีเพ่ิมมากข้ึนท าใหเ้กิดภาวะขาดแคลนโลหิต  
 

4. การเปิดโอกาสศึกษาดูงาน 
เปิดโอกาสให้กบัสถาบนัการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เขา้ศึกษา และดูงานของบริษทั เพ่ือสร้างองค์

ความรู้ใหแ้ก่สงัคม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดระยะเวลาของการด าเนินธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 



                บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)                                                                                                     แบบ 56-1 ประจ าปี 2561 

 

 

10.ความรับผิดชอบต่อสงัคม           ส่วนท่ี 2 หนา้ 156 
 

5. ส่งเสริมเครือข่ายธุรกจิเพือ่สังคมและส่ิงแวดล้อม 
กลุ่มบริษทัแพรนดา้ฯ ในฐานะองค์กรผูก่้อตั้ งเครือข่ายและกลุ่มสมาชิกเครือข่ายธุรกิจเพ่ือสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการรวมตวัของนกัธุรกิจเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ และประสานธุรกิจของคนท่ีมีกระบวนทศัน์
คลา้ยกนั ในเร่ืองของการด าเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีพนัธกิจส่งเสริมและสนบัสนุนการ
สร้างจิตส านึกทางธุรกิจท่ีน าไปสู่การเคารพสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ค านึงถึงสิทธิของชุมชนและสังคม และด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจท่ีเป็นธรรมส าหรับทุกฝ่าย 

6. เทิดทูนสถาบันและพระมหากษตัริย์ 
 ดว้ยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบนัและพระมหากษตัริย ์ท่ีไดบ้ าเพ็ญประโยชน์แก่ราษฏร์   คณะ
ผูบ้ริหารและพนกังาน บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดักิจกรรมเพ่ือใหแ้สดงความจงรักภกัดีและช่วยกนั
รักษาสถาบนัพระมหากษตัริย ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปในวนัส าคญัต่างๆ อย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี เช่น วนั
เฉลิมพระชนมพรรษาฯ วนัแม่ วนัพ่อ วนัพระราชสมภพ โดยสามารถท าไดโ้ดยการประดบัธงชาติร่วมกบัธงประจ า
พระองค ์ท าดีถวาย และปลูกฝังใหน้ าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นวิถีชีวิต รวมทั้งยืนตรงเม่ือไดย้ินเพลงชาติ 
เป็นตน้ 
              ทั้งน้ี การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ นั้น พนักงานทุกระดับตั้ งแต่
ผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบัปฏิบติัการมีส่วนส าคญัในการเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยขบัเคล่ือนท าใหกิ้จกรรมต่าง ๆ สามารถ
ส าเร็จตามวตัถุประสงคไ์ด ้

  นอกจากน้ี บมจ. แพรนดา้ จิวเวลร่ี ยงัไดด้ าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการด าเนินงานตามเป้าหมายการพฒันาอย่าง
ย ัง่ยืน 17 ขอ้  ซ่ึงผูน้ าจากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจ านวน 193 ประเทศ ไดล้งมติรับรอง เป้าหมายการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน หรือ Sustainable Development Goals ในการประชุมสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations 
General Assembly - UNGA) โดยจะใชเ้ป็นวาระแห่งการพฒันาของโลกในอีก 15 ปีขา้งหนา้ (2016-2030) โดยมี
เป้าหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 17 เป้าหมาย ดงัน้ี 
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เป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยนื 17 ข้อ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายที่ 1: ขจดัความยากจน 
 

-   โครงการการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินฯ   
-   สหกรณ์ออมทรัพย ์

 

เป้าหมายที่ 2: ขจดัความหิวโหย 
 

-   โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

เป้าหมายที่ 3: มีสุขภาพและ  
ความเป็นอยูท่ี่ดี 

 

-   โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต 
 

เป้าหมายที่ 4:                  
การศึกษาท่ีเท่าเทียม  

 

-   สถาบนัเรียนรู้กลุ่มแพรนดา้  
-   การส่งเสริมอาชีพผูพิ้การ 
-   การศึกษาระบบทวิภาคี 

 

เป้าหมายที่ 5: 
 ความเท่าเทียมทางเพศ  

 

-  โครงการแบ่งปันและสานประโยชน์    
สูส่งัคมและชมุชน 

 

เป้าหมายที่ 6:                               
การจดัการน ้าและสุขาภิบาล 

 

-   โครงการธนาคารขยะ 
-   โครงการกิจกรรม 7 ส. 
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เป้าหมายที่ 7:                                      
พลงังานสะอาดท่ีทุกคนเขา้ถึงได ้ 
เป้าหมายที่ 9:  อุตสาหกรรม  
นวตักรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

-   โครงการสร้างสรรคน์วตักรรม 
-   โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
    และประหยดัพลงังาน 

 

เป้าหมายที่ 8:                                  
การจา้งงานท่ีมีคุณค่าและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 

-    โครงการส่งเสริมอาชีพผูพิ้การ 
-    โครงการศึกษาระบบทวิภาคี 

 

เป้าหมายที่ 10:                              
ลดความเหล่ือมล ้า 

 

-   โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต 
-   โครงการศึกษาระบบทวิภาคี          
-  โครงการส่งเสริมอาชีพผูพิ้การ 

 

เป้าหมายที่ 11:                                
เมืองและถ่ินฐานมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยืน 
เป้าหมายที่ 12:                        
แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยืน 

-   โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
-   ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
-   โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต 
 

เป้าหมายที่ 13:  การรับมือการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป้าหมายที่ 14: การใชป้ระโยชนจ์าก
มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล 
เป้าหมายที่ 15: การใชป้ระโยชน์
ระบบนิเวศทางบก 
 

-    โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
    และ ประหยดัพลงังาน 
 

เป้าหมายที่ 16:  สงัคมสงบสุข ยติุธรรม 
ไม่แบ่งแยก 
เป้าหมายที่ 17:   ความร่วมมือเพ่ือการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืน  

-   โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต 
-    โครงการแบ่งปันและสาน
ประโยชน ์

 สูส่งัคม  
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10.5  แนวทางในการปฏิบติเพิม่เติมเกีย่วกบัการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 
 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานหลกัการก ากบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และแนว
ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดว้ยการปลูกฝังจิตส านึกและจริยธรรมในการท างานให้แก่พนักงาน ตลอดจนให้
ความส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และในปี 2553 
บริษทัฯไดล้งนามเขา้ร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และ
ความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีนโยบายการก าหนดความรับผิดชอบ    
แนวปฏิบัติและข้อก าหนดในการด าเนินการท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ     
บริษทัฯ เพ่ือให้การตดัสินใจและการด าเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชั่นไดรั้บการพิจารณา       
และปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษทัฯ จึงได้จัดท า “นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน” เป็นลายลกัษณ์อกัษรข้ึน และคู่มือ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องค์กรแห่ง       
ความยัง่ยืน  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเขา้ร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด รวมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
มุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนมาตรการปราบโกง และรวมพลงัประชาชนเป็นหูเป็นตาในการรักษาผลประโยชน์
ชาติ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาทบทวน นโยบาย แนวปฏิบติัและมาตรการด าเนินการ รวมถึงไดมี้การ
อบรมผูบ้ริหารพร้อมกบัลงนามการยึดถือปฏิบติัในคู่มือมาตรการการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และส่ือสารใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
ไดรั้บทราบและยึดถือปฏิบติัร่วมกนั และบริษทัฯ ไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนใน
การต่อตา้นการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560  

 

ทั้งน้ี รายะละเอียดของนโยบายและการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั การทุจริต
คอร์รัปชัน่ไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้การก ากบัดูแลกิจการ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

  

 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/ 2562  เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษทั              
ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ สรุปไดว้่าจากการ
ประเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯในดา้นต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมิน               
ความเส่ียง  การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษทัฯ                                                              
เห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคร้ังท่ี  12/2560  เม่ือวนัท่ี  13  พฤศจิกายน 2560  โดยใชค้วามรู้
ความสามารถและความระมดัระวงั  รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเท่า
เทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอ เหมาะสมมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รายงานขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้   
สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งตามระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดและขอ้ผกูพนัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยปฎิบติัตามกรอบงาน
การควบคุมภายใน ซ่ึงอา้งอิงตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ               
สรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี  
 

การควบคุมภายใน 
 

1. การควบคุมภายในองค์กร 
บริษทัฯ สนบัสนุนให้มีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม มีสายการบงัคบั

บญัชาและความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยงานภายในท่ีชดัเจนเหมาะสม มีการก าหนดคุณลกัษณะงานเฉพาะต าแหน่ง และ
มอบหมายอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในแต่ละต าแหน่งงานรวมทั้งก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดชันีช้ีวดั 
ผลส าเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพ่ือใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายขององค์กร เอ้ืออ านวยให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้ห้มีการปฎิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี โดยจดัใหมี้จริยธรรมธุรกิจ (Code of Conducts) มีการก าหนดนโยบายและแผนการปฎิบติังาน ค านึงถึงความ
เป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ รวมถึงความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ให้ความส าคญักบัการรักษาผลประโยชน์ของ           
นกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั การเปิดเผยขอ้มลูท่ีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัให้ความส าคัญในเร่ืองบุคลากร โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างทั่วถึง ตลอดจนประยุกต์กิจกรรมเข้ามาสู่วิถีการ
ปฏิบติังานตามคุณค่าร่วมท่ียึดถือร่วมกนั พร้อมทั้งจดัใหพ้นกังานไดรั้บการพฒันาฝึกอบรม ความรู้ ทกัษะความสามารถ
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ให้เหมาะสมกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ือส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรของบริษทัฯ สู่ความเป็นเลิศและความ
เป็นมาตรฐานอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดท้ าการยื่นแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมการแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตไปแลว้นั้น  โดยปัจจุบนัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทยในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ  ไดแ้จง้ผลมติใหก้ารรับรองแก่บริษทัฯ เป็นสมาชิกของแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตแลว้  เม่ือวนัท่ี  9  มีนาคม  2560  โดยใบรับรองจะมีอาย ุ 3  ปี นบัจาก
วนัท่ีมีมติให้การรับรอง   อย่างไรก็ตามแมว้่าการมีมาตรการดงักล่าวมิไดห้มายความว่าบริษทัฯ จะปลอดจากการทุจริต
คอร์รัปชัน่ในทุกกรณี   ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความมัน่ใจว่าบริษทัฯ  มีมาตรการเพียงพอในการต่อตา้น  
และการตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งมีประสิทธิผล  
 

2. การประเมนิความเส่ียง 
บริษทัฯ มีการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการด าเนินงานขององคก์รอย่างชดัเจนและวดัผลได ้บริษทัฯ 

จดัใหมี้การประเมินความเส่ียงเพ่ือก าหนดมาตรการป้องกนัและจดัการความเส่ียงนั้น รวมทั้งจดัใหมี้การประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควมคุมภายใน”                          
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือใหม้ัน่ใจว่าสามารถจดัการกบัความเส่ียงอย่างมี
ประสิทธิภาพและไดป้ระสิทธิผลสูงสุด  

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัอยา่งยิ่งกบัการบริหารความเส่ียง จึงไดมี้การก าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเส่ียง
ซ่ึงมุ่งเนน้การพฒันาระบบบริหารความเส่ียงตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) และ
ให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมความเส่ียงทุกด้าน โดยมีคณะอนุกรรมการการบริหารความเส่ียง (Risk 
Management Subcommittee) ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารแต่ละสายงาน ก ากบัดูแลการด าเนินงานการบริหารความเส่ียง
ขององคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้

 

3. การควบคุมการปฏิบัตงิาน 
บริษทัฯ มีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีและวงเงินอ านาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัอย่างรัดกุมชดัเจน

เป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบงานท่ีส าคัญออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น การอนุมัติ               
การบนัทึกรายการ การประมวลผลขอ้มูล การดูแลรักษาทรัพยสิ์น เพ่ือให้สามารถสอบทานรายการซ่ึงกนัและกนัได ้
ส าหรับการท าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลผูเ้ก่ียวข้องกัน บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติตามท่ีตลาดหลักทรัพย ์                    
แห่งประเทศไทยก าหนด เพ่ือมิให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และ                  
ผูถื้อหุน้ 

 
 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
 

บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารเก่ียวกบัความถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลาของ
ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการพฒันาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงรวมถึงระบบขอ้มูลดา้นการเงิน ดา้นการ
ปฎิบติังาน นโยบาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารตดัสินใจเป็นไปอย่างถูกตอ้ง แม่นย  า รวดเร็ว โดยจดัให้มี
กระบวนการประมวลผลขอ้มูลอย่างเป็นระบบ และควบคุมระบบสารสนเทศ ทั้งในดา้นการเขา้ถึงขอ้มูลและการน า
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ขอ้มลูไปใชน้อกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัใหมี้ระบบสารสนเทศและช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์รอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยงัมีช่องทางและการติดต่อส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างมีประสิทธิภาพทนัเวลา 
ทั้งน้ีจดัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มลูผา่นทางเวบ็ไซต ์www.pranda.com 

 

5. ระบบการตดิตาม 
 

บริษทัฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 2561 รวม 18 คร้ัง เพ่ือพิจารณาและติดตามผลการด าเนินงาน
ของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีขั้นตอนการติดตามและการก ากบัดูแลการปฏิบติังานในแต่ละระดบัอย่าง
ต่อเน่ืองเหมาะสม เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้่ามาตรการและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลอยู่เสมอ สามารถตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสมทนัเวลา 

 

บริษทัฯ จดัใหมี้การตรวจสอบการปฎิบติัตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ มีส านกังานตรวจสอบ
ภายในด าเนินการตรวจสอบอยา่งเป็นอิสระ ท าการตรวจประเมินผลการปฏิบติังานในปี  2561  คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุมรวม  4  คร้ัง เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฎิบติังานพร้อมทั้งรายงานสรุปต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯภายในเวลาท่ีเหมาะสม 

 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูส้อบบัญชีมีขอ้สังเกต
เก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน ดงัรายละเอียดรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pranda.com/
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ  3  ท่าน 
ได้แก่  นายวีระชัย ตันติกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางรวิฐา พงศ์นุชิต และนายจ านงค์ ว ัฒนเกส                             
เป็นกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
และตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้บริษทัฯ มีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   ระบบการควบคุมภายใน                 
ท่ีเพียงพอ  รวมทั้งระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินการและ
เพ่ิมมลูค่าใหก้บับริษทัฯ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประสิทธิผลต่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

 

 ในปี  2561   คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุมรวม  4  คร้ัง โดยประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชี           
รับอนุญาต และผูต้รวจสอบภายในของบริษทั เพ่ือพิจารณาสอบทานขอ้มูลจากงบการเงิน  รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของ
บริษทั และบริษทัย่อย รับฟังค าช้ีแจง และใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือความถูกตอ้ง  ความครบถว้นและความ
เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในองคก์ร ซ่ึงผลจากการประชุม
ในแต่ละคร้ังไดน้ าสรุปประเด็นท่ีส าคญัเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือรับทราบและด าเนินการปรับปรุงในส่วน                      
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป ซ่ึงผลการปฏิบติังานและการด าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

 

 1. การสอบทานความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเ งิน คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินส าหรับปี พ.ศ.  2561 ร่วมกบัผูส้อบบญัชี                
รับอนุญาต เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย ไดจ้ดัท าอย่างถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้พร้อมทั้งใหข้อ้สังเกตและ
รับทราบแนวทางแกไ้ขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษทัฯ รวมทั้งไดส้นบัสนุนการน ามาตรฐานบญัชีระหว่างประเทศ 
(IAS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) มาปฏิบติัตามท่ีสภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดใ้หแ้นวทางไว ้

 2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบก ากบัดูแลงานตรวจสอบภายใน ใหป้ฏิบติัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน 
โดยใชว้ิธีการประเมินความเส่ียงตามหลกั Risk-Based Management และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
ของ COSO ตลอดจนพิจารณาแผนงานตรวจสอบประจ าปี รายงานผลการตรวจสอบของส านกังานตรวจสอบภายใน 
ติดตามการด าเนินการแก้ไขอย่างต่อเน่ือง ให้ข้อเสนอแนะทั้ งต่อส านักงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารเพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบติังาน ตลอดจนไดพิ้จารณาและใหก้ารสนบัสนุนดา้นอตัราก าลงัคน การพฒันาบุคลากรของส านกังาน
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในมีความเพียงพอ โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจ าปี รายงานผลการตรวจสอบของส านกังาน
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามกระบวนการและระบบงานต่างๆ น าเสนอให้ฝ่ายบริหาร  ปรับปรุงการ
ปฏิบติังานตามประเดน็ท่ีผูต้รวจสอบภายในตรวจพบ 
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3. การสอบทานการบริหารความเส่ียง ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้ห้ความส าคญัในประเด็น
ความเส่ียงต่างๆ ขององค์กรโดยไดพิ้จารณาและทบทวนปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานและเป้าหมายของ
องคก์ร 

4. การสอบทานการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานให้
บริษทัฯปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั อย่างสม ่าเสมอ โดยมีความเห็นว่ารายการท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ท่ีไดส้อบทานนั้นมีความเพียงพอ และมีการปฏิบติัถกูตอ้งครบถว้น 

5. การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั กบับริษทัย่อย และบริษทัร่วม รวมทั้งรายการท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัฯ การเปิดเผยขอ้มลูของรายการดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าเป็น
รายการจริงทางการค้าอนัเป็นธุรกิจปกติทั่วไป เพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ ได้ด าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจและ
หลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

6. การพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ของบริษทั ประจ าปี  2561   เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ด าเนินการขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี  2561   ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาผลการปฏิบติังาน   ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนโดยจะน ารายช่ือของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เสนอเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป 

7. การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั่น    ตามท่ีบริษทัฯ ไดท้ าการยื่นแบบประเมินตนเอง
เก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตไปแลว้
นั้น  โดยปัจจุบนัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติั
ฯ  ไดแ้จง้ผลมติให้การรับรองแก่บริษทัฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตแลว้ 
เม่ือวนัท่ี  9  มีนาคม  2560  โดยใบรับรองจะมีอายุ  3  ปี นับจากวนัท่ีมีมติให้การรับรอง   อย่างไรก็ตามแมว้่าการมี
มาตรการดงักล่าวมิไดห้มายความว่าบริษทัฯ จะปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกกรณี   ดงันั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงมีความมัน่ใจวา่บริษทัฯ  มีมาตรการเพียงพอในการต่อตา้น  และการตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชัน่อย่าง
มีประสิทธิผล 

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่า บริษทัฯ มีกระบวนการจดัท าและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงาน
ทางการเงินอยา่งถกูตอ้ง เหมาะสมและเช่ือถือได ้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด และขอ้ผูกพนัต่างๆ มีการพิจารณาการเขา้ท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งรัดกมุ มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่างเพียงพอ  โปร่งใส  เช่ือถือได ้
รวมทั้ งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีข้ึน และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ                    
อยา่งต่อเน่ือง                                                          

                                                                                                            

                                                                          (นายวีระชยั ตนัติกุล  ) 
                                                            ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
 

1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
       นางสาว รัชกร วุ่นจินา ไดเ้ขา้มาปฏิบติังานในต าแหน่งผูจ้ดัการส านักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ วนัท่ี 3 

มกราคม 2562 โดยท าหน้าท่ีประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน และตรวจสอบการปฏิบติังานของทั้งองคก์รโดยมีคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน
ของบริษทัฯ 

 

ประวตัหัิวหน้างานตรวจสอบ 
วุฒิการศึกษา  

 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์(NIDA) 
 ปริญญาตรี คณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ประวตักิารอบรม 

 Financial Statement Review for Internal Auditor 
 Fraud  Audit 
 Tools and Techniques for the Audit Manager 
 Audit Report Writing 
 Risk Base Audit 
 Auditor in charge Tools and Techniques 
 Internal Audit Procedure 
 Auditing in Practice 

ประสบการณ์ท างาน 

 บริษทั กระจกไทยอาซาฮี จ ากดั(มหาชน) 
 บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากดั 
 บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
 

2) หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษทั 
บริษัทฯ มอบหมายให้ นายดุษิต จงสุทธนามณี ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(Compliance department) เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลการปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดูแลการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัโดยมีคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 

 
ทั้งน้ีประวติัของหัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้หัวขอ้ “ประวติั

กรรมการและผูบ้ริหาร” 
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12. รายการระหว่างกนั 
 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดมี้การตกลงเขา้ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการตาม
ธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไปและเพ่ือให้สอดคลอ้งกับข้อก าหนดของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 2551 มาตรา 89/12(1) คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใน
หลกัการเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2551 ใหก้รรมการบริหารมีอ านาจเขา้ท ารายการระหว่างกนัท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป โดย
กรรมการบริหารสามารถท าธุรกรรมดงักล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึง
กระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็น
กรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง รวมทั้ งได้ก าหนดจรรยาบรรณว่าด้วยรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดย
คณะกรรมการบริษทั จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎและขอ้บงัคบัของ กลต. และ ตลท. ส าหรับรายการระหว่างกนัท่ี
เกิดข้ึนใหม่ค านึงถึงขนาดรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาถึงความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการท ารายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 

ส าหรับงวดบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไดมี้รายการระหวา่งกนักบับุคคล/นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง                    
ทั้งท่ีเขา้ข่ายและไม่เขา้ข่ายตามประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง หลกัเกณฑเ์ง่ือนไขและวิธีการเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีเก่ียว
โยงกนัของบริษทัจดทะเบียนโดยสรุปรายละเอียดดงัน้ี 
 

รายการที่เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 

บุคคล / นิตบุิคคลที่เกีย่วโยง 
ลกัษณะ

ความสัมพันธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่า ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

รายการเกีย่วโยงประเภทรับความช่วยเหลอืทางการเงนิ 

1. นางพนิดา เตียสุวรรณ์  
 

ท่ีปรึกษาคณะ 
กรรมการบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่ 

บริษทัฯรับความ 
ช่วยเหลือทาง
การเงินจ านวน 
 15 ลา้นบาท  

บริษัทฯรับความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง
การเงินรวมทั้งส้ิน 
50  ลา้นบาท  คิด-
อตัราดอกเบ้ียร้อย
ละ7.5  ต่อปีและ
ช า ระ คืนภายใน 
1 8 0  ว ั น มู ล ค่ า
รายการ  เท่ากบั 
1,849,315.07บาท 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควร
อนุมติัให้บริษทัฯเขา้ท ารายการ
เก่ียวโยงกันเน่ืองจากการขยาย
ระยะเวลารับความช่วยเหลือทาง
การเงินจากบุคคลท่ีเ ก่ียวโยง
ดังกล่าวนั้ นเป็นเ ง่ือนไขของ
ธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึง ซ่ึง
ก าหนดให้บริษทัฯ ช าระคืนเงิน
กู้ยืมจากบุคคลจ านวน 50 ลา้น
บ าท  ภ า ยห ลัง ธน าค า ร รั บ
ช าระหน้ึเงินกู ้Term Loan เสร็จ
ส้ิน ซ่ึงเงินกู ้Term Loan จะครบ
ก าหนดวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2561 
ทั้ งน้ีอัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทรับ

2.นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 
 
 

กรรมการบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ 

บริษทัฯรับความ
ช่ วย เห ลือทา ง
การเงินจ านวน  
15 ลา้นบาท 

3. นายปราโมทย ์เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษทั 
และเป็นผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ 

บริษทัฯรับความ
ช่ ว ย เ ห ลื อท า ง
การเ งินจ านวน 
20  ลา้นบาท 
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ความช่วยเหลือทางการเงินเป็น
อัตราดอกเบ้ีย ท่ี เหมาะสมซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัตน้ทุนทางการเงินท่ี
บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ จ า ก
บุคคลภายนอกซ่ึงเป็นตั๋วแลก
เงิน (B/E) 
 

 

บุคคล / นิตบุิคคล       
    ที่เกีย่วโยง 

ลกัษณะ
ความสัมพันธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่า 
ความจ าเป็นและ
สมเหตุสมผล 

รายการเกีย่วโยงประเภทให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ 

1. บจก.เอ-ลิส คอร์ปอเรท 

 

เป็นบริษัทท่ีมี
บุ ต ร ข อ ง
กรรมการ และ
คู่ ส ม ร ส ข อ ง
บุตรถือหุน้ 

บ จ ก .  แ พ ร น ด้ า 
ลอดจ้ิง เป็นบริษัท
ย่อยของ บมจ. แพ
รนดา้ จิวเวลร่ี ท่ีถือ
หุ้นร้อยละ 83 ให้
ความช่วยเหลือทาง
การเงิน จ านวน 23  
ลา้นบาท 

บริษทัย่อยให้ความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง
การเ งินรวมทั้ งส้ิน 
2 6  ล้ า นบ า ท  คิ ด
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี และช าระ
คื น เ ม่ื อ ท ว ง ถ า ม 
มูลค่ารายการเท่ากบั 
27,950,000 บาท 

คณะกรรมการบริษัทเห็น
ควรอนุมติัใหบ้ริษทัย่อยเขา้
ท ารายการท่ีเ ก่ียวโยงกัน 
เน่ืองจากการท ารายการมี
ความสมเหตุสมผลในเร่ือง
เง่ือนไขอตัราดอกเบ้ียท่ีสูง
กว่าการฝากกับธนาคาร
พ า ณิ ช ย์  ซ่ึ ง จ ะ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทัย่อย ใน
การบริหารกระแสเงินสด
ใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

2.บจก. สุปรี โฮลด้ิง 
 

เป็นบริษัทท่ีมี
ญาติสนิทของ
ก ร ร ม ก า ร
บริษัท ถือหุ้น
100% 

บ จ ก .  แ พ ร น ด้ า 
ลอดจ้ิง เป็นบริษัท
ย่อยของ บมจ. แพ
รนดา้ จิวเวลร่ี ท่ีถือ
หุ้น ร้อยละ 83  ให้
ความช่วยเหลือทาง
การเ งิน จ านวน 3 
ลา้นบาท 

 

ส าหรับรายการท่ีเป็นปกติทางการคา้ทัว่ไประหว่างบริษทัฯ กบับริษทัย่อย บริษทัร่วมและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมี
ผูบ้ริหารและกรรมการร่วมกนัซ่ึงเป็นลกัษณะปกติทางการคา้ทัว่ไป โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ท่ี 6 
 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและบริษทัร่วม เป็นรายการท่ีด าเนินการทางธุรกิจ

ตามปกติ และไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตาม
ขั้นตอนการอนุมติัท่ีเหมาะสมตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ทุกประการ  
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นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

รายการระหว่างกนัของบริษทั ในอนาคตจะเป็นรายการท่ีด าเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใด
เป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชนร์ะหวา่งบริษทัฯ บริษทัย่อย กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ส่วนนโยบายการก าหนด
ราคาระหว่างบริษทัฯ กบับริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ก็จะก าหนดราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดใหแ้ก่
บริษทัฯ หรือบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ีราคาสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือจากบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัก็จะเป็นไป
ตามท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญาหรือเป็นราคาท่ีอิงกบัราคาตลาดส าหรับวตัถุดิบชนิดนั้นๆ ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระจะท าการพิจารณาตรวจสอบและใหค้วามเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและ
ความสมเหตุสมผลของการท ารายการ พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการดงักล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการท า
รายการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในรายงานประจ าปี 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ
ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
การเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเก่ียวโยง และการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สินท่ีส าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย                 
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 

ทั้งน้ี หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษทั หรือบริษทัย่อยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์มี
ส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบั
ความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน จะให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการ
ระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั้งน้ีบริษทัฯ จะเปิดเผย
รายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
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ส่วนที ่3  
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

  

13.1  งบแสดงฐานะการเงนิรวม  
   

หน่วย: พนับาท 

   ณ วนัที ่ 

  31ธ.ค.2561 % 31ธ.ค.2560 % 31 ธ.ค. 2559  %  31 ธ.ค. 2558  %  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  396,848 9.79% 218,027 5.2% 455,365 9.61% 358,218 7.77% 

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 2,514 0.06% 1,416 0.0% 1,546 0.03% 5,067 0.11% 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 430,961 10.63% 401,630 9.5% 463,679 9.78% 513,502 11.14% 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,929 1.03% 26,000 0.6% 26,000 0.55% 21,000 0.46% 
สินคา้คงเหลือ 1,694,832 41.81% 1,867,791 44.3% 1,974,812 41.66% 1,853,098 40.19% 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 54,103 1.33% 41,023 1.00% 50,317 1.06% 68,221 1.48% 
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย - 0.00% 90,429 2.10% -    
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,621,186 64.66% 2,646,316 62.8% 2,971,719 62.68% 2,819,106 61.13% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 31,572 0.78% 31,018 0.7% 33,723 0.71% 9,014 0.20% 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10,147 0.25% 8,979 0.2% 7,504 0.16% 9,501 0.21% 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13,266 0.33% 50,167 1.2% 76,616 1.62% 113,990 2.47% 
ลูกหน้ีอ่ืน - 0.00% - - 31,776 0.67% 32,012 0.69% 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,928 0.12% 8,208 0.2% 10,779 0.23% - - 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 589,186 14.53% 589,573 14.0% 680,851 14.36% 687,337 14.91% 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 644,571 15.90% 699,767 16.6% 747,323 15.76% 780,945 16.94% 
สิทธิการเช่า 31,431 0.78% 36,191 0.9% 38,089 0.80% 23,137 0.50% 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 28,460 0.70% 32,678 0.8% 33,554 0.71% 33,158 0.72% 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 54,621 1.35% 91,466 2.2% 84,480 1.78% 82,596 1.79% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 24,579 0.61% 22,230 0.5% 24,385 0.51% 20,503 0.44% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,432,762 35.34% 1,570,277 37.2% 1,769,080 37.32% 1,792,193 38.87% 

รวมสินทรัพย์ 4,053,949 100.00% 4,216,593 100.0% 4,740,799 100.00% 4,611,299 100.00% 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 349,800 8.63% 311,168 7.38% 439,317 9% 423,929 9.2% 
ตัว๋แลกเงิน 116,934 2.88% 213,816 5.07% 356,442 7.52% 178,559 3.9% 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 714,130 17.62% 593,091 14.07% 708,230 14.94% 545,088 11.8% 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50,000 1.23% 50,000 1.19% 640 0.01% 689 0.0% 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - 0.00% 49,309 1.17% - - - - 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 101,085 2.49% 515,264 12.22% 614,342 12.96% 678,442 14.7% 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,674 0.12% 2,186 0.05% 3,635 0.08% 6,129 0.1% 
เงินมดัจ ารับตามสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินรอการ
พฒันา 

- 0.00% 67,595 1.60% - - - - 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 86,201 2.13% 51,039 1.21% 59,392 1.25% 44,997 1.0% 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,422,824 35.10% 1,853,468 43.96% 2,181,998 100.00% 1,877,833 100.00% 

 
 
 
 

13. ข้อมูลส าคญัทางการเงนิ 
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   ณ วนัที ่ 

  31 ธ.ค.2561 % 31 ธ.ค.2560 % 31 ธ.ค. 2559 % 31 ธ.ค. 2558 % 

เงินกูย้มืระยะยาว 95,484 2.36% 132,699 3.15% 162,267 3.42% 15,422 0.3% 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 195,495 4.82% 200,186 4.75% 190,848 4.03% 183,901 4.0% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,118 0.03% 1,181 0.03% 1,302 0.03% 1,092 0.0% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 351,250 8.66% 334,066 7.92% 354,417 7% 200,415 4% 

รวมหนีสิ้น 1,774,074 43.76% 2,187,534 51.88% 2,536,415 54% 2,078,248 45% 

ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้ 424,640 10.47% 409,529 9.71% 409,529 8.64% 409,529 9% 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 811,966 20.03% 786,855 18.66% 786,855 16.60% 786,855 17% 
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัยอ่ย 

(58,428) (1.44%) (58,428) (1.39%) - - - - 

ก าไรสะสม 1,272,573 31.39% 1,108,986 26.30% 1,270,326 26.60% 1,568,289 34% 
หุ้นสามญัซ้ือคืน - 0.00% (49,415) (1.17%) (49,415) (1.04%) (20,131) 0% 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 21,301 0.53% 7,708 0.18% 11,366 -0.99% (70,476) (2%) 

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,472,633 60.99% 2,205,237 52.30% 2,370,234 50.00% 2,674,066 58% 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย 

(192,758) (4.75%) (176,175) (4.18%) (165,849) (3.50%) (140,904) (3%) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,279,875 56.24% 2,029,062 48.12% 2,204,385 46.50% 2,533,162 55% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,053,949 100.00% 4,216,596 100.00% 4,740,800 100.00% 4,611,410 100.00% 
 

13.2  งบก าไรขาดทุน 

  

  

 

หน่วย: พนับาท 

  ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

  2561 % 2560 % 2559 % 2558 % 

รายไดจ้ากการขาย 2,793,848 88.06% 2,912,858 98.72% 2,831,441 97.14% 2,820,763 96.47% 
รายไดอ่ื้น 378,800 11.94% 37,837 1.28% 83,510 2.86% 103,235 3.53% 
รวมรายได้ 3,172,648 100.00% 2,950,695 100.00% 2,914,951 100.00% 2,923,998 100.00% 

ตน้ทุนขาย 1,912,536 60.28% 2,084,361 70.64% 2,045,158 70.16% 1,974,251 67.52% 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 904,539 28.51% 951,085 32.23% 1,018,678 34.95% 965,492 33.02% 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 61,686 1.94% 15,090 0.51% 90,023 3.09% - - 
รวมค่าใช้จ่าย 2,892,110 91.16% 3,050,536 103.38% 3,153,859 108.20% 2,939,743 100.54% 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม 

1,168 0.04% 1,475 0.05% 1,819 0.06% 9,268 0.32% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (71,378) (2.25%) (84,260) (2.86%) 76,000 2.61% 64,148 2.19% 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (72,889) (2.30%) 2,430 0.08% (1,604) (0.06%) (17,913) (0.61%) 
ก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี 137,439 4.33% (180,195) (6.11%) (314,693) (10.80%) (88,538) (3.03%) 

การแบ่งปันก าไร:         
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 167,682 5.29% (161,322) (5.47%) (283,255) (9.72%) (55,784) (1.91%) 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) 

(30,243) (0.95%) (18,873) (0.64%) (31,438) (1.08%) (32,754) (1.12%) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 0.4013 (0.4044) (0.7083) (0.1363) 
ก าไรต่อหุ้นปรับลด (บาท/หุ้น)                         0.3166  (0.4044)  - - 
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13.3  งบกระแสเงนิสด 

   
หน่วย: พนับาท 

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

  2561 2560 2559 2558 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 229,724 11,539 (112,315) 830 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน 324,563 43,568 (77,600) (91,287) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (425,646) (309,687) 223,376 129,081 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 50,179 17,243 64,686 (22,794) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 178,821 (237,338) 97,147 15,830 

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 396,848 218,027 455,365 358,218 

 

13.4  อตัราส่วนทางการเงนิ 
 

อตัราส่วนทางการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

  2561 2560 2559 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง1 (เท่า) 1.84 1.43 1.36 1.50 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว2 (เท่า) 0.56 0.32 0.41 0.45 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด3 (เท่า) 0.14 0.01 (0.06) - 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้4 (เท่า) 6.07 6.03 5.43 4.09 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย5 (วนั) 59 60 66 88 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ6 (เท่า) 1.67 1.78 1.71 1.64 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย7 (วนั) 216 203 210 220 
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี8 (เท่า) 3.36 3.70 3.85 4.48 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉล่ีย9 (วนั) 107 97 93 80 
Cash cycle10 (วนั) 168 165 183 227 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio) 
อตัราก าไรขั้นตน้11 (%) 31.54 28.44 27.77 30.01 
อตัราขาดทุนจากการด าเนินงาน12 (%) (0.83) (4.21) (8.21) (4.22) 
อตัราก าไร(ขาดทุน)อ่ืน13 (%) 9.61 0.82 (0.16) 3.85 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร14 (%) (989.03) (9.41) 48.33 (0.70) 
อตัราก าไร(ขาดทุน)สุทธิ15 (%) 4.33 (6.11) (10.80) (3.03) 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ16 (%) 7.17 (7.05) (11.23) (2.02) 
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อตัราส่วนทางการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

  2561 2560 2559 2558 

อตัราส่วนแสงดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio) 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์17 (%) 3.32 (4.02) (6.73) (1.92) 
อตัราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน18 (%) (2.96) (3.43) (5.89) (3.41) 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวร19 (%) 16.17 (6.54) (14.86) 0.37 
อตัราการหมุนของสินทรัพย์20 (เท่า) 0.77 0.66 0.62 0.63 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบานทางการเงิน (Financial policy ratio) 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น21 (เท่า) 0.78 1.08 1.15 0.82 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย22 (เท่า) 5.24 1.11 (0.46) 1.29 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (cash basis) 23 (เท่า) 0.29 0.02 (0.13) - 
อตัราการจ่ายเงินปันผล24 (%) - - (7.08) (110.12) 

 
หมายเหต ุ
1 อตัราสว่นสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีสิ้นหมนุเวียน 
2 อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว = (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลกัทรัพย์ในความตอ้งการของตลาด + ลูกหนีก้ารคา้และตัว๋เงินรับ) / หนีสิ้นหมนุเวียน 
3 อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน / หนี้สินหมนุเวียนเฉล่ีย 
4 อตัราสว่นหมนุเวียนลูกหนีก้ารคา้ = ขายสทุธิ / (ลูกหนีก้ารคา้ก่อนหนีส้งสยัจะสญู + ตัว๋เงินรับการคา้) (เฉล่ีย) 
5 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนลูกหนีก้ารคา้ 
6 อตัราสว่นหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ = ตน้ทนุขาย / สินคา้คงเหลือ (เฉล่ีย) *เอาเฉพาะสินคา้ส าเร็จรูปไมร่วมสินคา้ระหว่างผลิต สินคา้ระหว่างทาง และวตัถดิุบ 
7 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ  
8 อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้= ซ้ือหรือต้นทนุขาย / (เจ้าหนีก้ารคา้ + ตัว๋เงินจ่ายการคา้) (เฉล่ีย) 
9 ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีเ้ฉล่ีย  
10 Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย – ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย 
11 อตัราก าไรขัน้ตน้ = ก าไรขัน้ตน้ / ขายสทุธิ 
12 อตัราขาดทนุจากการด าเนินงาน = ขาดทนุจากการด าเนินงาน / ขายสทุธิ 
13 อตัราก าไร(ขาดทนุ)อ่ืน = ก าไร(ขาดทนุ)ทีไ่ม่ไดม้าจากการด าเนินงาน / รายไดร้วม 
14 อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงาน 
15 อตัราก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ = ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ / รายไดร้วม 
16 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ = ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิสว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ / สว่นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (เฉล่ีย) 
17 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ = ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิสว่น / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย) 
18 อตัราผลตอบแทนต่อเงินลงทนุ = ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี / (สินทรัพย์รวม – หนีสิ้นทีไ่ม่มีภาระดอกเบ้ีย) 
19 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร = (ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ + ค่าเสือ่มราคาและตดัจ าหนา่ย + ค่าตดัจ าหนา่ยสิทธิการเช่า) / สินทรัพย์ถาวรสทุธิ (เฉล่ีย) 
20 อตัราการหมนุของสินทรัพย์ = รายไดร้วม / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย) 
21 อตัราสว่นหนีสิ้นต่อสว่นของผูถื้อหุน้ = หนีสิ้นรวม / สว่นของผูถื้อหุน้ 
22 อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบ้ีย = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน + ดอกเบ้ียจ่ายจากการด าเนินงาน + ภาษี / ดอกเบ้ียจ่ายจากการด าเนินงานและ
ลงทนุ 

23 อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (cash basis) = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / (การจ่ายช าระหนีสิ้น + รายจ่ายลงทนุ + ซ้ือสินทรัพย์ + เงิน 
ปันผลจ่าย) 

24 อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / ก าไรสทุธิสว่นทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
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14. การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

1.  ภาพรวมการด าเนินธุรกจิและการเปลีย่นแปลงทีนั่ยส าคัญ (Overview) 

บริษทัฯ และบริษทัย่อย ต่อไปจะเรียก “บริษทัฯ” ด าเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิต และจดัจ าหน่าย รวมทั้งคา้ปลีก
เคร่ืองประดบัแทเ้ป็นหลกั ปัจจุบนัเป็นผูน้ าดา้นการส่งออกเคร่ืองประดบัอญัมณีของไทยซ่ึงมีการกระจายฐานลูกคา้ไปยงั
ภูมิภาคท่ีส าคญัของโลก อนัไดแ้ก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย บริษทัฯ ไดว้างโครงสร้างการบริหารท่ีสมดุลอนั
ประกอบดว้ย:- 
 

   ด้านการผลติ (Production Base)  
 

      ผลิตเคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีมีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดัขนาดการผลิต (Economies of Scale) ส่งผล
ใหต้น้ทุนในการผลิตสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และไดก้ระจายความเส่ียงทางดา้นการผลิตเพ่ือใหค้รอบคลุม
แทบทุกระดบัราคาสินคา้ โดยกลุ่มบริษทัฯ มีโรงงานใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยมีก าลงัการ
ผลิตรวมประมาณ 4 ลา้นช้ินต่อปี อีกทั้งมีศูนยอ์อกแบบและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม  
 

   ด้านการจดัจ าหน่าย (Distribution Base) 
     บริษทัฯ มีบริษทัจดัจ าหน่ายท่ีเป็นของตนเอง และตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ เพ่ือมุ่งเนน้ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้และขยายตลาดในเวลาเดียวกนั ปัจจุบนั บริษทัฯ มีตวัแทนจดัจ าหน่ายรายใหญ่กระจายตามภูมิภาคท่ี
ส าคญัทัว่โลก ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน ญ่ีปุ่น และอินเดีย โดยมีบริษทัย่อยท่ีเป็นพ้ืนฐานการจดั
จ าหน่ายทั้งส้ิน 4 บริษทั ใน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส และอินเดีย 
 

   ด้านการค้าปลกี (Retail Base) 
      บริษทัฯ มีบริษทัย่อยท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการคา้ปลีก ประกอบดว้ยร้านคา้ปลีกของบริษทัเอง          
และการจดัจ าหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชียและตะวนัออกกลาง เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเคร่ืองประดบั
โดยตรง ปัจจุบนัมี 4 บริษทัในไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และองักฤษ  
 

 จากสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัในปี 2559 และผลกระทบจาก Brexit  ท่ีท าให้เกิดความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจและการเมืองในสหภาพยุโรป ท่ีส่งผลต่อตลาดเงินท าใหเ้งินปอนด์อ่อนค่าลงมากท่ีสุดในรอบ 31 ปี รวมถึง
นโยบายการกีดกนัทางการคา้ในตั้งแต่ช่วงตน้ปี 2561 ของอเมริกา และนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละประเทศท่ีเร่ิมชะลอ
การกระตุน้เศรษฐกิจ เช่น การยกเลิกการใชน้โยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE)  การเร่ิมลดสภาพคล่องออกจากตลาด
ของธนาคารกลางสหรัฐ (FED) รวมถึงการท่ีค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าข้ึนในปี 2561 ซ่ึงมีผลต่อความผนัผวนของราคา
ทองค าและการปรับลดลงของราคาเน้ือเงิน โดยพิจารณาไดจ้ากราคาเปล่ียนแปลงลดลง 6% และ 14% ตามล าดบั  
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ราคาทองค า (USD) / ออนซ์     ราคาเงิน (USD) / ออนซ์ 

 
 

ด้านการตลาดและการแข่งขัน บริษทัฯ ได้แบ่งกลุ่มผลติภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงันี:้-  
 

 กลุ่มสินค้าที่ผลิตและออกแบบร่วมกับลูกค้า (ODM)  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 69  ของรายได้จากการขาย                
ของปี 2561  ซ่ึงบริษทัฯ ยงัคงรักษาความสัมพนัธ์กบัลูกคา้เดิมท่ีมีศกัยภาพในการเติบโตทั้งในตลาดสหรัฐอเมริกาและ
ยุโรปเป็นหลกั  สืบเน่ืองจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีการชะลอตวัในปี 2561  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อยอดค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ 
แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดมี้การพฒันาความสามารถในการออกแบบและการผลิตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือควบคุมตน้ทุน
ทางการผลิตใหส้ามารถแข่งขนัได ้ซ่ึงมุ่งเนน้การผลิต (Production) สินคา้จ านวนมากท่ีมีคุณภาพระดบัสากลท่ีมาจากการ
ช่างฝีมือท่ีทุ่มเทดว้ยหวัใจและเอาใจใส่ทุกรายละเอียด (Mass Craftsmanship) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
อย่างครอบคลุม และมุ่งเนน้การบริหารจดัจ าหน่าย (Distribution) ท่ีเป็นของตนเองท่ีกระจายในภูมิภาคท่ีส าคญัของโลก 
(Global Distribution Base) อนัไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร และฝร่ังเศส  
 

กลุ่มสินค้าแบรนด์ตนเอง (OBM) คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 31 ของรายไดจ้ากการขายของปี 2561 บริษทัมีกลยุทธ์
ในการขยายเครือข่ายคา้ปลีกสินคา้เคร่ืองประดบัแบรนดต์นเอง เพ่ือเพ่ิมความมีเสถียรภาพใหก้บัธุรกิจของกลุ่มบริษทัใน
ระยะยาว จึงมุ่งเนน้การขยายธุรกิจผ่าน 3 ช่องทางหลกั คือ ช่องทางคา้ปลีก (Retail) ช่องทางคา้ส่ง (Wholesale) และ
ช่องทาง E-Channel ดา้นช่องทางคา้ปลีก (Retail) มุ่งพฒันาขยายธุรกิจคา้ปลีกผ่านทางร้านคา้ปลีกของตนเอง และแฟรน
ไชส์ มุ่งเน้นประเทศในภูมิภาคเอเชียและตะวนัออกกลางท่ีมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ด้านช่องทางค้าส่ง 
(Wholesale) มุ่งเนน้การคา้ส่งเคร่ืองประดบัไปยงัผูค้า้ปลีกรายใหญ่และรายย่อย ทั้งในสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และอินเดีย 
และดา้นช่องทาง E-Channel ไดมุ่้งเนน้ขยายฐานการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทาง E-Commerce และ TV Shopping ในยุโรป 
โดยเฉพาะในองักฤษ  

 

ทั้งน้ี เพ่ือความยัง่ยืนของกิจการ บริษทัฯ จึงมุ่งบริหารจดัการทรัพยากรของบริษทัฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
นโยบายสร้างความสมดุลของสดัส่วนยอดขายสินคา้รับจา้งออกแบบและผลิต (ODM) 50% และสินคา้แบรนดข์องตนเอง 
(OBM) 50% 

 

  อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัของประเทศไทยพ่ึงพาการส่งออกเป็นหลกัพิจารณาไดจ้ากมูลค่าการ
ส่งออกท่ีประมาณ 383,713 ลา้นบาท ในปี 2561 ส่งออกเป็นอนัดบัท่ี 4 ของประเทศไทย ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึง
ความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมฯ น้ี ในตลาดโลกไดอ้ยา่งดีเยี่ยมและต่อเน่ืองมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกนั  
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ส าหรับแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมคาดว่า จะมีการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึนทั้ งด้านราคาและคุณภาพสินค้า                     
อนัเน่ืองจากมีผูป้ระกอบการเป็นจ านวนมากในอุตสาหกรรมน้ี ดงันั้นผูผ้ลิตจึงตอ้งมีการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งมีการหาตลาดใหม่ๆ เพ่ือลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคา้รายส าคญั อีกทั้งตอ้งมีการ
พฒันาตลาดคา้ปลีกแบรนดข์องตนเองเพ่ือกระจายความเส่ียง 
 

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

 รายได้รวม 
 

     รายไดร้วมของบริษทัฯ ในปี 2561 และ 2560 จ านวน 3,173 ลา้นบาท และ 2,951 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเพ่ิมข้ึน
จ านวน 222 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.52 โดยมีสาเหตุหลกัจากรายได้จากฐานผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 120                  
ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.39 และก าไรจากการขายท่ีดินมูลค่า 335 ลา้นบาท ซ่ึงมีรายละเอียดตามตาราง 
ดงัน้ี 
 

รายได้รวม 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 เพิม่ / (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,831 97.15% 2,913 98.71% 2,794 88.06% (119) (4.09%) 

-     การผลิต 1,321 45.32% 1,282 43.44% 1,402 44.18% 120 9.36% 

-     จดัจ าหน่าย 603 20.69% 683 23.14% 476 15.01% (207) (30.31%) 

-     คา้ปลีก 907 31.11% 948 32.12% 916 28.87% (32) (3.38%) 

รายได้อื่น 84 2.88% 38 1.29% 379 11.94% 341 897.37% 

รายได้รวม 2,915 100.00% 2,951 100.00% 3,173 100.00% 222 7.52% 

 
 รายได้จากการขาย 

 

รายไดจ้ากลูกคา้รายหลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการผลิต 1,402 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 44.18 
รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายจ านวน 476 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 15.01 และรายไดจ้ากการคา้ปลีกจ านวน 916 ลา้นบาท คิด
เป็นร้อยละ 28.87 โดยมีสาเหตุการเพ่ิม (ลดลง) ของรายไดด้งักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
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รายไดจ้ากการผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 1,282 ลา้นบาท เป็น 1,402 ลา้นบาท เน่ืองจากฐานการผลิตไดรั้บค าสั่งซ้ือจาก

ลกูคา้รายใหญ่เพ่ิมเติม 
 

 
 

รายไดจ้ากการจดัจ าหน่ายลดลงจาก 683 ลา้นบาท เป็น 476 ลา้นบาท เน่ืองจาก ไดมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบการ
สั่งซ้ือสินคา้ส าหรับลูกคา้ฐานจดัจ าหน่ายเป็นการสั่งสินคา้ตรงกบัฐานการผลิต จะเป็นการลดระยะเวลาในการจดัส่ง
สินคา้และลดค่าใชจ่้ายลง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดดี้ข้ึน 

 

 
 
รายไดจ้ากการคา้ปลีกลดลงจาก 948 ลา้นบาท เป็น 916 ลา้นบาท เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมท่ีส่งผล

กระทบถึงเศรษฐกิจ และการตดัสินใจซ้ือของลกูคา้ภายในประเทศ 
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 รายได้อืน่ 
บริษทัฯ มีรายไดอ่ื้นประกอบดว้ย ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร และดอกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัในเครือ

และท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 4 ลา้นบาท ก าไรจากการยกเลิกกิจการของบริษทัย่อย 2 ลา้นบาท ก าไรจากการขายท่ีดิน 335 
ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืนๆ จ านวน 38 ลา้นบาท รวมทั้งส้ินจ านวน 379 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน
จ านวน 341 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 897.37 เน่ืองจากในปี 2561 มีผลก าไรจากการขายท่ีดิน 

 

 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 
 

งบการเงินรวม 
ปี 2561 ปี 2560 เพิม่ / (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,794 100.00% 2,913 100.00% (119) (4.09%) 

ตน้ทุนขาย 1,913 68.46% 2,084 71.54% (171) (8.21%) 

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 905 32.38% 952 32.68% (47) (4.94%) 

     - ค่าใชจ่้ายในการขาย 405 14.49% 431 14.80% (26) (6.03%) 

     - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 500 17.89% 521 17.89% (21) (4.03%) 

 

 ต้นทุนขาย 
บริษทัฯ มีตน้ทุนขายจ านวน 1,913 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 171  ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 8.21 จากปี

ก่อน ซ่ึงลดลงในสดัส่วนท่ีมากกวา่ยอดขาย เน่ืองจากความสามารถในการควบคุมตน้ทุนการผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้ปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจ านวน 905 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 47 ลา้นบาท หรือลดลง

ร้อยละ 4.94 หากพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการขายท่ีลดลง 26 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.03 อีกทั้ง ค่าใช้จ่าย                           
ในการบริหารท่ีลดลง 21 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.03 ซ่ึงเป็นผลจากการควบคุมและบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพของกลุ่มบริษทัฯ  
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 ก าไร 
 

งบการเงินรวม 
ปี 2561 ปี 2560 เพิม่ / (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขาย 2,794 100.00% 2,913 100.00% (119) (4.09%) 

ตน้ทุนขาย 1,913 68.46% 2,084 71.54% (171) (8.21%) 

ก าไรขั้นต้น 881 31.54% 828 28.46% 53 6.38% 

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 905 32.38% 952 32.66% (47) (4.94%) 

ตน้ทุนทางการเงิน 71 2.55% 84 2.88% (13) (15.29%) 

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (62) (2.21%) (15) (0.51%) (47) (308.75%) 

รายการอ่ืน 397 14.20% 58 2.03% 339 582.09% 

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ 241 8.61% (163) (5.60%) 404 (247.55%) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (73) (2.61%) 2 0.07% (75) (3,099.18%) 

ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 168 6.00% (161) (5.53%) 329 (204.11%) 
 

 ก าไรขั้นต้น 
บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ 881 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจ านวน 53 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.38 จากปีก่อน 

เป็นผลจากการควบคุมและการบริหารตน้ทุนการผลิตไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

 ก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 
บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการด าเนินงานปี 2561 จ านวน 23 ลา้นบาท ปรับตวัดีข้ึนจากปีท่ีแลว้ 99 ลา้นบาท

เน่ืองจากอตัราก าไรขั้นต้นท่ีปรับตวัดีข้ีน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีลดลง โดยบริษทัมีผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน 47 ลา้นบาท หรือร้อยละ 308.75 เน่ืองจากการแข็งค่าข้ึนของเงินบาท ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากเงินทุน
หมุนเวียนของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ และมีรายไดอ่ื้นจากการขายท่ีดิน 335 ลา้นบาท 

 

 ก าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 
บริษทัฯ มีผลก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 168 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 329 ลา้น

บาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิเท่ากบัร้อยละ 6.00 เน่ืองจากอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีเพ่ิมข้ึน รวมทั้งค่าใชจ่้ายในขายและ
บริหารและก าไรจากการขายท่ีดินตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

 

 อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 
ส าหรับผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ROE) ปี 2560 อยูท่ี่ 7.17% เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ซ่ึงอยู่ท่ีระดบั (7.05%) เน่ืองจาก

มีผลก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ตามเหตุผลท่ีกล่าวไวข้้างต้นส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2561 
คณะกรรมการบริษทัมีมติพิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ  
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3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
 

 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
 

ตารางงบแสดงฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ ประจ าปี 2561 และ 2560 
             หน่วย : ลา้นบาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ 31 ธันวาคม 2561 % 31 ธันวาคม 2560 % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 397 9.79% 218 5.17% 

เงินลงทุนชัว่คราว – เงินฝากสถาบนัการเงิน 3 0.06% 1 0.02% 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 431 10.63% 402 9.53% 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 42 1.03% 26 0.62% 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,695 41.81% 1,868 44.30% 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 54 1.33% 41 0.97% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,621 64.66% 2,556 60.61% 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย - 0.00% 90 2.13% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,433 35.34% 1,571 37.25% 

รวมสินทรัพย์ 4,054 100.00% 4,217 100.00% 
 
 
 

 
 

 คุณภาพของสินทรัพย์ 
 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 4,054 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 163 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 3.86 โดยสาเหตุ
หลกัมาจากการขายท่ีดินท่ีรอการพฒันาตามแผนงานท่ีวางไว ้และสินคา้คงเหลือท่ีลดลงจากประสิทธิภาพในการบริหาร
สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั 
 
 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์  
ความเพียงพอของการตั้งส ารองหรือค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 
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 ลูกหนีก้ารค้า และการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
                                          หน่วย : ลา้นบาท 

อายุหนีค้งค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ 
ลูกหนีก้ารค้า – กจิการที่เกีย่วข้อง 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
2561 2560 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1 1 0 
คา้งช าระ      
     ไม่เกิน 3 เดือน 6 3 3 
      3 – 6 เดือน 1 2 (1) 
      6 – 12 เดือน 3 1 2 
      มากกวา่ 12 เดือน 35 30 5 
รวม 46 37 9 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (33) (29) 4 
รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั – สุทธิ 13 8 5 

 

บริษทัฯ มีลกูหน้ีการคา้สุทธิของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 13 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 62.50  
 
 

                        หน่วย : ลา้นบาท 

อายุหนีค้งค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ 
ลูกหนีก้ารค้า – กจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
2561 2560 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 247 195 52 
คา้งช าระ     
     ไม่เกิน 3 เดือน 123 142 (19) 
      3 – 6 เดือน 4 17 (13) 
      6 – 12 เดือน 23 13 10 
      มากกวา่ 12 เดือน 28 46 (18) 
รวม 425 413 12 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (37) (44) (7) 
รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการที่ไม่เกี่ยวข้องกนั – สุทธิ 388 369 19 

 
 

 บริษทัฯ มีลกูหน้ีการคา้สุทธิของลกูหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งส้ิน 388 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อน 19 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.15 โดยส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากยอดลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระจ านวน 
52 ลา้นบาท เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี  
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 สินค้าคงเหลอื 
                          หน่วย : ลา้นบาท 

สินค้าคงเหลอื 2561 2560 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

สินคา้ส าเร็จรูป 1,233 1,293 (60) 

งานระหวา่งท า 192 281 (89) 

วตัถุดิบ 450 496   (46) 

วสัดุโรงงาน 13 14 (1) 

สินคา้ระหวา่งทาง 18 2 16 

รวม 1,906 2,086 (180) 

หกั รายการปรับลดราคาทุนเป็นมลูค่าท่ีจะไดรั้บสุทธิ (211) (218) (7) 

สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 1,695 1,868 (173) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีสินคา้คงเหลือเป็นจ านวน 1,906 ลา้นบาท มียอดลดลงจาก                  
ส้ินปี 2560 จ านวน 180 ล้านบาท ซ่ึงการลดลงของสินค้าเป็นผลมาจากการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

ส าหรับรายการปรับลดราคาทุนเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้
คงเหลืออยา่งเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดของบริษทั 

 

4. สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุนของบริษทัฯ 
 

4.1  แหล่งที่มาและใช้ไปของเงนิทุน 
 

 ส่วนประกอบงบกระแสเงินสด 
บริษทัฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานเพ่ิมข้ึนจาก 12 ลา้นบาท เป็น 230 ลา้นบาท เน่ืองจาก

ประสิทธิภาพในการบริหารและจดัการทรัพยากรทั้งดา้นลกูหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือ 
 

จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนเพ่ิมข้ึนจาก 44 ลา้นบาท เป็น 325 ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากเงิน
สดรับจากการขายท่ีดินตามแผนงานท่ีวางไว ้

จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินลดลงจาก 310 ลา้นบาท เป็น 426 ลา้นบาท เน่ืองจากมีการช าระคืนเงิน
กูย้ืมระยะสั้นและตัว๋แลกเงิน รวมถึงการช าระเงินกูย้ืมระยะยาวตามก าหนดช าระ  อย่างไรก็ตามในระหว่างปี บริษทัมีเงิน
สดรับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ และเงินสดรับจากการขายหุน้สามญัซ้ือคืน  

 

จากทั้งกิจกรรมด าเนินงาน ลงทุน และจดัหาเงิน กลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิประจ าปี 2561 เพ่ิมข้ึนจ านวน 179 
ลา้นบาท และเม่ือรวมกบัเงินสดตน้งวด 218 ลา้นบาท ท าใหมี้เงินสด ณ วนัส้ินงวด เท่ากบั 397 ลา้นบาท 
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ตารางงบกระแสเงนิสดเปรียบเทียบ ประจ าปี 2561 และ 2560 
                          หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 230 12 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) การลงทุน 325 44 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) การจดัหาเงิน (426) (310) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 50 17 

กระแสเงินสดสุทธิ 179 (237) 

เงินสด ณ วนัตน้งวด 218 455 

เงนิสด ณ วนัส้ินงวด 397 218 
 

 หนีสิ้น 
บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 1,774 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 413 ลา้นบาท โดยหน้ีสินหมุนเวียนลดลง

จ านวน 431 ลา้นบาท เน่ืองจากการจ่ายช าระตัว๋แลกเงิน 280 ลา้นบาท  และเงินกูย้ืมตามก าหนดช าระ 502 ลา้นบาท ส่งผล
ให้หน้ีสินต่อทุน (D/E) อยู่ในระดบั 0.78 เท่า ซ่ึงอยู่ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัปีก่อน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทั ยงัคงมี
โครงสร้างทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง 

 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจาก 2,029 ลา้นบาท เป็น 2,279 ลา้นบาท เน่ืองจากก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึนตาม

ค าอธิบายท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 
 

4.2  รายจ่ายลงทุน 

 รายจ่ายการลงทุนที่ผ่านมา 
บริษทัฯ ลงทุนทั้งส้ินจ านวน 17 ลา้นบาท แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  

1) การลงทุนของฐานการผลิตประมาณ 6 ลา้นบาท เป็นการปรับปรุงพ้ืนท่ีโรงงานของ บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
รวมถึงเพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เดิม  

2) การลงทุนของฐานคา้ปลีก จ านวน 11 ลา้นบาท จากการรวมถึงขยายร้านคา้สาขาใหม่ๆ เพ่ือบริการลูกคา้และ
กระจายสินคา้อยา่งทัว่ถึงของบริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์แนชัน่แนล และ บจก.แพรนดา้เวียดนาม 

 

4.3 ความสามารถในการช าระหนีแ้ละการปฏิบัตติามเงือ่นไขการกู้ยมื 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงิน DSCR Ratio ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา

เงินกู ้  (ไม่ต ่ากวา่ 1.25 เท่า) เน่ืองจากในระหว่างปี 2561  ยอดขายของบริษทัฯ ยงัคงอยู่ในช่วงฟ้ืนตวั ท าใหต้อ้งหาแหล่ง
เงินกูร้ะยะสั้นเพ่ิมเติม เพ่ือใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ ท าใหย้อดหน้ีสินดงักล่าวสูงข้ึน อย่างไรก็ตามบริษทัฯ จึงไดส่้ง
จดหมายถึงธนาคารเพ่ือขอผ่อนผนัการด ารงอตัราส่วน DSCR ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู ้ ซ่ึงขณะน้ีบริษทัฯ อยู่ใน
ระหวา่งด าเนินการขอจดหมายเพ่ืออนุมติัการผอ่นปรนเง่ือนไขจากผูใ้หกู้ ้
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5. ปัจจยัหรือเหตุการณ์ที่จะมผีลต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนินงานในอนาคต 
 

 อตัราแลกเปล่ียน 
หากเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ยโูร และปอนดส์เตอริง ยงัคงแข็ง (อ่อน) ค่าอย่างต่อเน่ือง จะส่งผลใหบ้ริษทัฯ อาจมี

ยอดขายลดลง (เพ่ิมข้ึน) และมีผลขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน อยา่งมีนยัส าคญัต่อก าไรสุทธิ  
 

 ราคาวตัถุดิบ 
ทองค าและเน้ือเงินเป็นวตัถุดิบ ท่ีมีสัดส่วนอย่างมีนยัส าคญัต่อตน้ทุนสินคา้ ดงันั้นหากราคาทองค าและเน้ือเงินมี

ความผนัผวนสูง (ต ่า) หรือมีการปรับราคาข้ึน (ลง) อยา่งรวดเร็ว จะส่งผลต่อการชะลอ (เพ่ิม) ค าสัง่ซ้ือ  
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การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล               หนา้ 184 

         

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

       การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีนั้น ให้กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนั
บริษทั ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี พร้อมทั้งมอบอ านาจให้
บุคคลใดลงนามก ากบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
               

“บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรอง     
ว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั 
นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 
               (1)  งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  
               (2) บริษทัไดจ้ัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูล ในส่วนที่เป็น
สาระส าคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 
                (3)  บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี  23 กุมภาพนัธ์ 2561 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระท าท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทั ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให้  นางสุนันทา  เตียสุวรรณ์  เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใด             
ไม่มีลายมือช่ือของ นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์  ก ากบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของ
ขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

     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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                                               เอกสารแนบ 1 

  รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 
  

1. ขอ้มลูของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

1.1  รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 28 ธันวาคม 2561 
(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะที่เกีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   
ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

1.  นายปรีดา  เตียสุวรรณ์ 
ประธานกรรมการบริษทั  
(แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2533) 
 

70  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 ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย 

5.82                                             เป็นคู่สมรสของ 
นางสุนนัทา 
เตียสุวรรณ์ 

 
 

 

 2557 - 2561 
 

 
 
 
 
 

 

-  ประธานกรรมการบริษทั  
 
 

- บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-2 

 

ช่ือ-สกลุ / 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิาร
อบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 28 ธันวาคม 2561 
(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะที่เกีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   
ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

2.  นางประพีร์  สรไกรกิติกลู 
รองประธานกรรมการบริษทั  
และกรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม
ผกูพนับริษทัตามท่ีก าหนดใน
หนงัสือรับรอง 
(แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 
2533) 
 

72  B.S.C.  Accounting 
Woodberry University Major 
Accounting, Los 

      Angeles, California, 
      U.S.A. 
 

 อบรมหลกัสูตร Director 
Certification Program (DCP) 
รุ่น 17/2545 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย  

 
 

          1.74 เป็นพ่ีสาวของนาย
ปรีดา 

เตียสุวรรณ์ 

  2558-2561 
  2557 - 2561 
 
 
 
 
 

- รองประธานกรรมการบริษทั 
- กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

- กรรมการการเงินและบริหาร
ความเส่ียง  

 
- คณะกรรมการ 
 
 

- บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
 
 
 
 
 
- พฒันาธุรกิจอญัมณี และ
เคร่ืองประดบัไทย กระทรวง
พาณิชย ์

-  มูลนิธิส่งเสริมอญัมณีและ
เคร่ืองประดบั 
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ช่ือ-สกลุ / 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 28 ธันวาคม 2561 
(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
 

หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะที่เกีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
3. นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ 
กรรมการบริษทั  และกรรมการ 
ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั
ตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง 
(แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2533) 

 

69  Ordinary National Diploma in Business 
Studies from Westminster University, 
England 

 อบรมหลกัสูตร  Director Certification 
Program (DCP) รุ่น 22/2545 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 อบรมหลกัสูตรสถาบนัวทิยาการตลาดทุนรุ่น       
11 (วตท. 11) 

5.82                                            เป็นคู่สมรสของ 
นายปรีดา  
เตียสุวรรณ์ 

 2556 - 2559 
 2555 - 2558 
 2558 - 2561  
   

- ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม  
- ประธานกรรมการเงินและบริหาร  
ความเส่ียง 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการการเงินและ   
บริหารความเส่ียง 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

 บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
 
 

4. นางปราณี คุณประเสริฐ 
กรรมการบริษทั และกรรมการ 
ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั 
ตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง 
(แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2533) 
 

66   Business Studies Course from Ealing 
Technical College, London, England  

 อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 26/2547 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

           2.43 เป็นนอ้งสาวของ 
นายปรีดา 
เตียสุวรรณ์ 

 

 2559 – 2561 
 2557 - 2561 
 

   

- ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 
 - กรรมการผูจ้ดัการ (สายตลาด) 
- กรรมการสรรหา และก าหนด  
ค่าตอบแทน 

- กรรมการเงินและบริหารความเส่ียง 
 

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
 
 
 

 
 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี  2561  

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-4 

 

ช่ือ-สกลุ / 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 28 ธันวาคม 

2561 
(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลงั 

  

หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะที่เกีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

5. นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์ 
กรรมการบริษทั และ กรรมการ 
ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ี
ก าหนดในหนงัสือรับรอง 
(แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2533) 

 

68   Ordinary National Diploma in Technology  
(Mechanical Engineers) 

     from  Willesden College of Technology,      London, 
England 
  อบรมหลกัสูตร 
 - ท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั ไทย  

(IOD ) 
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 46/2547 
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น16/2547   
-  Finance for Non-Finance Program (FN) รุ่น12/2547  

2.19 เป็นนอ้งชายของ 
นายปรีดา 
เตียสุวรรณ์ 

 

  2557-2561 
 

 
 
 
 

 27 ก.พ. 2562 
 

- กรรมการผูจ้ดัการ  
 (สายตลาด) 

-  กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการการเงินและ
บริหาร ความเส่ียง 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณค่าร่วมและ
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
 
 

 
 
 
 
 

6. นางพนิดา   เตียสุวรรณ์ 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั  
(แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2560) 
 

75  มธัยมศึกษาโรงเรียนอมาตยนุกลูและ 
      ศึกษาต่อดา้นภาษาจากประเทศองักฤษ 
 อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 25/2547 
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 

4.76 เป็นพ่ีสาวของ 
นายปรีดา 
เตียสุวรรณ์ 

 

  2557-2561 
 
 
 
  2560-2561 
 
 

- กรรมการสรรหาและ
ก าหนด ค่าตอบแทน 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
ส่งเสริมคุณค่าร่วม 

- ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
บริษทั 

 

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี  2561  

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-5 

 

ช่ือ-สกลุ / 
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 28 ธันวาคม 2561 
(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
  

หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะที่เกีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง  
7. นางสาวพิทยา  เตียสุวรรณ์ 
กรรมการบริษทั และกรรมการ 
ผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั
ตามท่ีก าหนดในหนงัสือรับรอง 
(แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 
2533) 
 
 

64   Kilburn-Polytechnic- London, 
England City and Guilds of London 
Institute 

  อบรมหลกัสูตรอญัมณีศาสตร์ 
สถาบนัอญัมณีศาสตร์แห่งเอเชีย 
(AIGS)        

  อบรมหลกัสูตร DAP สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
รุ่น 26/2004 

4.35 เป็นนอ้งสาวของ 
นายปรีดา 
เตียสุวรรณ์ 

 

  2557-2561 
 

 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายผลิต)  
- กรรมการการเงินและบริหารความ
เส่ียง 

 
 

 บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี  2561  

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-6 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 28 ธันวาคม 2561 
(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะที่เกีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   
ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

 8. นายวีระชยั   ตนัติกลุ 
กรรมการอิสระ  และ
กรรมการตรวจสอบ 
(แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 
2548) 
 

76   LL.M., The university of California, at  
Berkeley, U.S.A. 

 เนติบณัฑิต ส านกัอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบณัฑิตยสภา 

 นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 37 
 นกับริหารระดบัสูง ส านกังาน ก.พ. 
   หลกัสูตร 1 รุ่น 13 
 อบรมหลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 37/2546 สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 

- -  2557 –2561 
 
 
 

 

- กรรมการอิสระ  
- ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการสรรหา        
และก าหนดค่าตอบแทน 

 
 

 บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
 
 

 
 
 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี  2561  

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-7 

 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  (%) 
ณ 28 ธันวาคม 2561 
(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพันธ์ 
ทาง

ครอบครัว 
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลงั หน่วยงาน / บริษทั 

เฉพาะที่เกีย่วข้องกบั 
ธุรกจิบริษทั   ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

9. นายจ านงค ์ วฒันเกส 
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
(แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 
2557) 
 
 
 
 
 
 
 

67    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) สถาบนับณัฑิต- 
     พฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518 
    นิติศาสตร์ภาคบณัฑิต (3ปี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ.2521-2523 
  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่น  

ท่ี 5/2544, Chartered Director รุ่นท่ี 1/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย  (IOD)   

  ตลาดประกาศนียบตัรหลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการทุน  
(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 - 2557-2561 กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี  2561  

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-8 

 
 

 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 28 ธันวาคม 2561 
นับรวมคู่สมรส 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี  
ย้อนหลงั หน่วยงาน / บริษทั 

เฉพาะที่เกีย่วข้องกบั 
ธุรกจิบริษทั   ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

10.นางรวฐิา  พงศนุ์ชิต 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
(แต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 
2555) 
 
 
 
 
 
 
 

69    ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
รามค าแหง 

  ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  อบรมหลกัสูตร Director Certificate  
Program (DCP59) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (วตท.รุ่นท่ี 3) ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการคา้และ
การพาณิชย ์(TEPCOT) รุ่นท่ี 1 

  หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมาย มหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ 

     (ปรม.) รุ่นท่ี 3 
  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ

ร่วมเอกชน วทิยาลยัป้องกนั ราชอาณาจกัร 
(ปรอ.) รุ่นท่ี 15 

- -  2557-2561 กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ  ากดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจ าปี  2561  

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-9 

 

 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 28 ธันวาคม 2561 
(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะที่เกีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   
ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

12. นายชนตัถ ์สรไกรกิติกลู 
กรรมการบริหาร /          
ประธานกรรมการการเงินและ
บริหารความเส่ียง 
 
 
 

40   ปริญญาตรี  Business Administration, 
Babson College, U.S.A. 

 ปริญญาโท  Accounting, University of 
Virginia, U.S.A. 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร TLCA  
Executive Development Program            
รุ่นท่ี 6 โดยสมาคมบริษทัจดทะเบียน
ไทย 

0.11 บุตรของ 
นางประพีร์  
สรไกรกิติกลู 

 2557-2561 
 2558- 2561 

 
 

- กรรมการบริหารกลุ่ม 
- ประธานกรรมการการเงินและ
บริหารความเส่ียง 
 

บมจ.แพรนดา้  จิวเวลร่ี 

13. นายเดชา  นนัทนเจริญกลุ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ        
(สายตลาด)  

59   MBA in Marketing Memphis State 
University Memphis U.S.A.     

- -  2557-2561 - กรรมการบริหาร  
- กรรมการการเงินและบริหาร         
ความเส่ียง 

 บมจ.แพรนดา้  จิวเวลร่ี 
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ช่ือ-สกลุ / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้นในบริษทั  

(%) 
ณ 28 ธันวาคม 2561 
(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 
หน่วยงาน / บริษทั 
เฉพาะที่เกีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   
ช่วงเวลา ต าแหน่ง 

14.ศาสตราจารย ์ดร.                  
ชาญณรงค ์  พรรุ่งโรจน์  

63  Ed.D.(Art) Illinois State University,  
Illinois, USA.  

 หลกัสูตรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
(วปอ.47) 

 สถาบนัพระปกเกลา้ (ปรม.9) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 (ภูมิพลงัแผน่ดิน 1) 

 

- -  2561 
 
 27 ก.พ. 2562 
 

- กรรมการบริหาร   
- รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายผลิต)  
- ประธานกรรมการส่งเสริม      
คุณค่าร่วมและความรับผิดชอบ           
ต่อสงัคม 

บมจ. แพรนดา้ จิวเวลร่ี 

15. นายดุษิต  จงสุทธนามณี 
กรรมการการเงินและบริหาร
ความเส่ียง /                 
เลขานุการบริษทั 

47  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  
  (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- -  2557-2561 
 

-กรรมการการเงินและบริหาร          
ความเส่ียง 

- เลขานุการบริษทั  

บมจ. แพรนดา้ จิวเวลร่ี 
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1.2 หน้าที่ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 
 

เลขานุการบริษทั คือ ผูท่ี้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง เพ่ือช่วยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษทั           
อนัไดแ้ก่ การประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนการให้ค าแนะน าแก่กรรมการบริษทัในการปฏิบติัและด าเนินการ      
ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ อีกทั้งดูแลใหก้รรมการบริษทัและบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส  และสนบัสนุนใหก้ารก ากบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานก ากบัดูแลกิจการท่ีดี            

 

องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ
1. ตอ้งมีความรู้ขั้นพ้ืนฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานก ากบัดูแลท่ีเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ย

บริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
2. ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการ      
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษทั  และความสามารถในการส่ือสารท่ีดี  

 
 หน้าที่และความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 

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 ้      

มีการปฏิบติัตามอยา่งถกูตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัแก่กรรมการบริษทั 
5. ให้ค าแนะน ากรรมการบริษัทในการจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และจัดส่งรายงาน                  

การมีส่วนไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. จดัท ารายงานสารสนเทศท่ีส าคญัและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย ์            

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

นโยบาย 
9. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานก ากบัดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ              

ตลาดหลกัทรัพย ์และกระทรวงพาณิชย ์
10. ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของบริษทั 
11. ดูแลให้บริษทั  และคณะกรรมการบริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
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12. ดูแลใหห้น่วยงานเลขานุการบริษทัเป็นศูนยก์ลางของขอ้มูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนงัสือจดทะเบียน

นิติบุคคล บริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ 
13. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 

 
1.3 กรณีเป็นบริษทัที่ประกอบธุรกจิหลกัโดยการถือหุ้นในบริษทัอืน่ 
 -ไม่มี- 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัย่อย  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 
 

นางสาว รัชกร วุน่จินา ปฏิบติังานในต าแหน่งผูจ้ดัการส านกังานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ วนัท่ี 3 มกราคม 2562 โดย
ท าหนา้ท่ีประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบการ
ปฏิบติังานของทั้งองคก์รโดยมีคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 
 
วุฒิการศึกษา  
 ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์(NIDA) 
 ปริญญาตรี คณะบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 

ประวตักิารอบรม 
 Financial Statement Review for Internal Auditor 
 Fraud  Audit 
 Tools and Techniques for the Audit Manager 
 Audit Report Writing 
 Risk Base Audit 
 Auditor in charge Tools and Techniques 
 Internal Audit Procedure 
 Auditing in Practice 

 
ประสบการณ์ท างาน 
 บริษทั  กระจกไทยอาซาฮี จ ากดั(มหาชน) 
 บริษทั  ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ ากดั 
 บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
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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 วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
                 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
               ประสบการณ์การท างาน :                 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค 
 ประธานกรรมการบริหาร บจก. ทรัพยสิ์นสิริ  
 ประธานกรรมการ บจก. คิน ออเทอร์ 
 ท่ีปรึกษาทางการเงิน บจก. เอฟ พี เอม็ คอนซลัแทน้ท์ 
 วิทยากรหลกัสูตร “Certificate of Business Advisor” มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 วิทยากรหลกัสูตร “Certificate of Intelligent Investor” มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 วิทยากรหลกัสูตร “Concise Business Advisor” บจก. เอฟ พี เอม็ คอนซลัแทน้ท ์
 วิทยากรหลกัสูตร “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
กฎเกณฑ ์(Compliance Policy) โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษทั คณะการตรวจสอบ ผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายงานหรือ
หน่วยงาน และพนกังานตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมถึงมีการส่ือสารกบัพนกังานไดต้ระหนักว่า พนักงาน     
ทุกคนมีหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการศึกษาและท าความเขา้ใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในงานท่ี
รับผิดชอบ และปฏิบติัใหถ้กูตอ้งครบถว้น เป็นไปตามกฎเกณฑอ์ยา่งเคร่งครัด 
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รายละเอยีดเเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน                          เอกสารแนบ 4-1 

                                                                                                                                                            เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

      ในเดือนตุลาคม 2560 บริษทัฯได้จดัให้ผูป้ระเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีเป็นท่ีดินรอการพฒันาส าหรับโครงการในอนาคตโดยใชเ้กณฑ์วิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (“Market Approach”)  
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