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 ส่วนที ่1  
การประกอบธุรกจิ 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

กลุ่มบริษทั แพรนดา้ (Pranda Group) ดาํเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิต จดัจาํหน่าย และคา้ปลีกเคร่ืองประดบัแทเ้ป็นหลกั               
ซ่ึงมีการกระจายฐานลูกค้าไปยงัภูมิภาคท่ีสําคัญของโลก  อันได้แก่  อเมริกาเหนือ  ยุโรป  และเอเชีย  ปัจจุบัน                        
บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน) เป็นผูน้าํดา้นการส่งออกเคร่ืองประดบัอญัมณีของไทย  

เม่ือวันท่ี  12 พฤศจิกายน  2562 คณะกรรมการบริษัทมีมติท่ีประชุมอนุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจ              
และกลยทุธข์องบริษทั โดยพิจารณาใหใ้ชว้ิสยัทศันเ์ดียวกนักบัปีก่อนดงัน้ี 

 

1.1 วสัิยทศัน์ พนัธกจิ กลยทุธ์ และคุณค่าร่วม  
 

วสัิยทศัน์    
 

“เราจะเป็นพนัธมิตรธุรกิจดา้นเคร่ืองประดบัชั้นนาํของโลกท่ีร่วมสร้างความเจริญเติบโตและความสาํเร็จใหก้บั
คู่คา้อนัทรงคุณค่าของเรา” 
 

พนัธกจิ 
1. ดาํเนินธุรกิจเคร่ืองประดับระดับงานฝีมือ โดยใช้ความเป็นมืออาชีพ สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพสมํ่าเสมอ                  

ในปริมาณมาก  
2. เป็นองคก์รท่ีใส่ใจต่อทุกความตอ้งการ และโอกาสทางธุรกิจของคู่คา้ เพื่อสร้างความสาํเร็จท่ีย ัง่ยนืร่วมกนั 
3. สร้างโอกาส เสริมศกัยภาพ และยกระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนใหก้บับุคลากร 
4. ทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทน และสนบัสนุนอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัไทยพฒันากา้วสู่ระดบัโลก 
5. เป็นองค์กรท่ียึดมัน่ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนยก์ลาง ยึดถือความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อ

ส่ิงแวดลอ้มและสงัคมโดยรวม  
 

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์การเตบิโต  
1. มุ่งขยายธุรกิจกลุ่มสินคา้รับจา้งออกแบบและผลิต (ODM) โดยใชป้ระสบการณ์ และความเช่ียวชาญในตลาดสร้าง

เสริมโอกาสการเติบโตของคู่คา้ 
2. ขยายธุรกิจสินค้าแบรนด์ของตนเอง (OBM) โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแตกต่าง และเหมาะสมกับตลาด

เป้าหมายของคู่คา้ 
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 กลยุทธ์ Mass Craftsmanship 

1. สร้างวฒันธรรมการทุ่มเททาํงานดว้ยหัวใจ เอาใจใส่ทุกรายละเอียด ดว้ยแนวทางท่ีเป็นแก่นแทข้ององคก์รท่ียึดถือ
ร่วมกนั (Core Values) 

2. พฒันาทกัษะ ขีดความสามารถของบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง ในการเป็นทีมงานมืออาชีพท่ีเช่ียวชาญแต่ละสายงาน 
3. สร้างสุขให้กบัพนกังานดว้ยการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีครอบคลุมทุกดา้น อนัเป็นปัจจยัสู่ความสําเร็จ ท่ีสะทอ้นผ่าน

ผลงานเคร่ืองประดบัคุณภาพงานฝีมือ 
4. สร้างบุคคลากรเพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคต ดว้ยการจดัการศึกษาระบบทวิภาคีในการพฒันาช่างฝีมือจาํนวน

มากอยา่งต่อเน่ือง และเป็นระบบ 
 

 กลยุทธ์การค้าปลกี 

1. มุ่งพฒันาแบรนด์ร้านคา้ปลีกของตนเองท่ีน่าเช่ือถือในตลาดอาเซียน โดยมีสินคา้ท่ีมีคุณภาพและความแตกต่าง             
อยา่งโดดเด่น 

2. ขยายเครือข่ายทางการตลาดเพ่ือเขา้ถึงผูบ้ริโภค ผา่นร้านคา้ปลีกของตนเอง และแฟรนไชส์  
 

 กลยุทธ์สร้างความยัง่ยนื 

1. จดัสรรทรัพยากรและการบริหาร เพื่อนําไปสู่ความสมดุลย  ์ของสัดส่วนยอดขายสินคา้รับจ้างออกแบบและผลิต 
(ODM) 50% และสินคา้แบรนดข์องตนเอง (OBM) 50% 

2. พฒันาระบบบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ รักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด สร้างระบบบริหารความเส่ียง                 
ในกลุ่มบริษทั 

3. ใช้หลักการบริหารงานความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีครอบคลุมทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคม  และส่ิงแวดล้อม                   
ดว้ยแนวทางของการมีส่วนร่วม 

4. ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และพันธสัญญาโลกของสหประชาชาติ                      
(UN Global Compact) อยา่งเคร่งครัด 

5. เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง 
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คุณค่าร่วมขององค์กร   
 

Teamwork 
ผนึกกาํลังเพื่อความเป็นหน่ึง 

เรามีหัวใจท่ีทุ่ม เท  ร่วมกันทํางาน  เสมือนเป็น
ครอบครัวเดียวกนั 

Continuous Improvement 
พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ 

เราเป็นมืออาชีพท่ีเช่ียวชาญ  ใฝ่หาความรู้และ
ประสบการณ์เพ่ือพฒันาตนเอง และสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 

Stakeholder Focus 
ใส่ใจทุกสายสัมพันธ์ 

เราตระหนักถึงผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรเรา
เป็นสําคัญ เราจึงมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบ
ต่อลกูค้า คู่ค้า เพ่ือนร่วมงาน ผู้ ถือหุ้น สิ่งแวดล้อม
และสงัคมโดยรวม 

 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ การจดัการ หรือการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
 

บริษทัยอ่ย Pranda Trading (Shenzhen) Limited 
เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัย่อย Pranda Trading 

(Shenzhen) Limited  เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงานท่ีสาํคญั
ของกลุ่มบริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม นอกจากน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึกผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี  25 ตุลาคม 2562 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ชําระบัญชีเสร็จส้ินแล้ว บริษัทฯได้ตัดจําหน่าย                 
เงินลงทุนสุทธิของบริษัทย่อยดังกล่าว และบันทึกกําไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยจํานวนเงิน 5 ล้านบาท                
ไวใ้นงบกาํไรขาดทุนรวมปี 2562 

 
 

1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของกลุ่มบริษทั 

บริษทัฯ มีนโยบายในการแบ่งการดาํเนินงานท่ีสมดุลซ่ึงประกอบดว้ย ฐานการผลิต ฐานการจดัจดัจาํหน่ายและ
ฐานการคา้ปลีก ดงัรายละเอียดตามโครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 
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ฐานการผลติ ฐานการจดัจําหนา่ย 

ในประเทศ ในประเทศตา่งประเทศ ตา่งประเทศ 

บจก. ครสิตอลไลน ์
(Thailand) 

ผลติและจัดจําหน่าย
เครือ่งประดับแฟชัน่ 

Pranda Vietnam Co., Ltd.  
(Vietnam) 

ผลติ จัดจําหน่าย  
และคา้ปลกีเครือ่งประดับ 

P.T. Sumberkreasi 
Ciptalogam 
(Indonesia) 

ผลติและจัดจําหน่าย
เครือ่งประดับแท ้

บจก. พรมีา่โกลด ์อนิเตอร์
เนชัน่แนล 
(Thailand) 

คา้ปลกีเครือ่งประดับ       
ในประเทศไทย 

  

PRANDA NORTH AMERICA, INC. 
(USA) 

จัดจําหน่ายเครือ่งประดับแท ้
และเครือ่งประดับแฟชัน่ 

ในประเทศสหรัฐอเมรกิาและแคนาดา 

PRANDA U.K. LTD. 
(United Kingdom) 

จัดจําหน่าย และคา้ปลกีเครือ่งประดับ
ในประเทศอังกฤษและยโุรป 

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

จัดจําหน่ายเครือ่งประดับแท ้
ในประเทศฝรั่งเศสและยโุรป 

Pranda Jewelry Private LTD. 
(India) 

จัดจําหน่ายเครือ่งประดับแทใ้น
ประเทศอนิเดยี 

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 
(Germany) 

จัดจําหน่ายเครือ่งประดับแทใ้น
ประเทศเยอรมนแีละยโุรป 

ฐานการคา้ปลกี 

บมจ. แพรนดา้ จวิเวลรี ่
(Thailand) 

ผลติ จัดจําหน่าย และคา้ปลกีเครือ่งประดบัแทเ้ป็นหลกั 

PT Pranda Marketing 
Indonesia  

(Indonesia) 
คา้ปลกีเครือ่งประดับ       
ในประเทศอนิโดนเีซยี
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1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถอืหุ้นใหญ่ 
  

การดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษทัไม่ไดมี้ความสมัพนัธ์หรือเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอ่ืนของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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2.  ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน) (“PDJ”) ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2516 ในนามของ บริษทั แพรนดา้ ดีไซน ์
จาํกดั ต่อมาไดจ้ดัตั้ง บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั ข้ึนอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2527 และไดน้าํหุน้สามญัเขา้
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2533 ซ่ึงไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือ
วนัท่ี 3 มิถุนายน 2537 ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 634.77 ลา้นบาท เป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 462.395 ลา้นบาท 
โดยมีท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่เลขท่ี 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิตจดัจาํหน่ายและคา้ปลีกเคร่ืองประดบัแทเ้ป็นหลกั ปัจจุบนัเป็นผูน้าํดา้นการส่งออก

เคร่ืองประดบัอญัมณีของไทยซ่ึงมีการกระจายฐานลูกคา้ไปยงัภูมิภาคท่ีสาํคญัของโลก อนัไดแ้ก่ อเมริกาเหนือ ยโุรป และ
เอเชีย  

 

บริษทัฯ ไดว้างโครงสร้างการบริหารท่ีสมดุลซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

ฐานการผลติ 

ผลิตเคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีมีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดัขนาดการผลิต (Economies of Scale) ส่งผลให้
ตน้ทุนในการผลิตสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และไดก้ระจายความเส่ียงทางดา้นการผลิตเพ่ือให้ครอบคลุมแทบ           
ทุกระดบัราคาสินคา้ โดยกลุ่มบริษทัฯ มีโรงงานใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ปัจจุบนับริษทัฯ มี
กาํลงัการผลิตประมาณ 4 ลา้นช้ินต่อปี อีกทั้งมีศูนยอ์อกแบบและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม  

 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2562 

  

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ                                   ส่วนที ่1 หน้า 7 
 

ฐานการจัดจําหน่าย 
              บริษัทฯ มีบริษัทจัดจําหน่ายท่ีเป็นของตนเอง และตัวแทนจําหน่ายในต่างประเทศ เพื่อมุ่งเน้นตอบสนอง                 
ความต้องการของลูกคา้และขยายตลาดในเวลาเดียวกัน โดยปัจจุบัน บริษทัฯ มีตวัแทนจัดจาํหน่ายรายใหญ่กระจาย                
ตามภูมิภาคท่ีสําคญัทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ  ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน ญ่ีปุ่น และอินเดีย โดยมีบริษัทย่อย               
ท่ีเป็นพื้นฐานการจดัจาํหน่ายทั้งส้ินใน 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา องักฤษ และอินเดีย  

 

ฐานการค้าปลกี 
             บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ยท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการคา้ปลีก ซ่ึงรวมถึงร้านคา้ปลีกของบริษทัเอง และการ
จดัจาํหน่ายผ่านคู่คา้ปลีกท่ีไดรั้บการแต่งตั้งครอบคลุมเอเชียและตะวนัออกกลาง เพื่อเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเคร่ืองประดบั
โดยตรง ปัจจุบนัมี 4 บริษทัในไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และองักฤษ (E-commerce)  
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โครงสร้างรายได้ของ บมจ. แพรนด้า จิวเวลร่ี และบริษทัย่อย (จําแนกตามส่วนงาน) โดยรายไดเ้หล่าน้ีไดต้ดัรายการซ้ือ / ขายระหวา่งกนัแลว้ 

ดาํเนินการโดย % การถือ
หุ้นของ
บริษัท 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้าน
บาท 

% ล้าน
บาท 

% 

การผลติ 

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลร่ี  1,882 62.13 1,353 42.64 1,225 41.51 1,268 43.50 793 27.12 

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

Pranda Vietnam Co., Ltd.  100 31 1.02 49 1.55 57 1.93 50 1.72 40 1.37 

รวมรายได้จากการผลติ  1,913 63.16 1,402 44.19 1,282 43.44 1,321 45.32 936 32.01 

การจัดจําหน่าย 

H.Gringoire s.a.r.l. 100 (32) (1.06) 81 2.55 82 2.78 88 3.02 99 3.39 

Pranda UK Limited 100 37 1.22 23 0.72 45 1.52 44 1.51 82 2.80 

Pranda North America, Inc. 100 101 3.33 231 7.28 444 15.05 345 11.84 655 22.40 

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

Pranda Jewelry Private Ltd. 51 93 3.07 90 2.84 52 1.76 66 2.26 92 3.15 

รวมรายได้จากการจัดจําหน่าย  199 6.57 476 15.00 683 23.14 603 20.69 977 33.41 

การค้าปลกี 

บจก. พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล 100 695 22.94 746 23.51 768 26.03 739 25.35 772 26.40 

Pranda North America, Inc. 100 7 0.23         

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

Pranda UK Limited 100 57 1.88 60 1.89 52 1.76 49 1.68 19 0.65 

Pranda Vietnam Co., Ltd.  100 65 2.15 56 1.77 55 1.86 45 1.54 42 1.44 

PT Pranda Marketing Indonesia 55 49 1.62 53 1.67 71 2.41 74 2.54 75 2.56 

รวมรายได้จากการค้าปลกี  873 28.82 916 28.87 948 32.12 907 31.11 908 31.05 

รวมรายได้จากการขาย  2,985 98.55 2,794 88.06 2,831 97.12 2,821 96.48 3,,295 98.62 

บจก. แพรนดา้ ลอดจ้ิง 83 7 0.23 8 0.25 8 0.27 7 0.24 7 0.24 

กาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย  5 0.17 2 0.06 - - - - - - 

กาํไรจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย  - - 335 10.56 - - - - - - 

รายไดอ่ื้น  32 1.06 34 1.07 30 1.02 77 2.64 96 3.28 

รวมรายได้อืน่  44 1.45 379 11.94 38 1.29 84 2.88 103 3.52 

รายได้รวมทั้งส้ิน  3,029 100 3,173 100 2,951 100 2,915 100 2,924 100 
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2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์  
 

บริษทัฯ แบ่งลกัษณะของผลิตภณัฑเ์ป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  
 

1.1  สินค้าแบรนด์ของตนเอง (OWN BRAND MANUFACTURING: OBM) 
 

 บริษทัฯ แบ่งลกัษณะของผลิตภณัฑเ์ป็น 2 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  
 

1.1  สินคา้แบรนดข์องตนเอง (OWN BRAND MANUFACTURING: OBM) 
 

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีสินคา้แบรนด์ตนเองท่ีวางตาํแหน่งทางการตลาดท่ีแตกต่างกนัเพ่ือจบักลุ่มเป้าหมายผูใ้ช้เคร่ือง
ประดบัระดบักลาง-สูงในหลากหลายภูมิภาค ประกอบดว้ย  

• Prima Gold เคร่ืองประดบัทองคาํบริสุทธ์ิ 99.9% เนน้จบักลุ่มลูกคา้ในตลาดเอเชีย และตะวนัออกกลาง 
• Prima Diamond เคร่ืองประดบัเพชรคุณภาพสูง เนน้จบักลุ่มลูกคา้ในไทย  
• Prima Art งานศิลป์จากทองคาํบริสุทธ์ิ 99.9% จบักลุ่มลูกคา้ในเอเชีย 
• Julia เคร่ืองประดบัทองคาํขาว 18K ฝังเพชร จบัตลาดอินโดนีเซีย 
• Merii เคร่ืองประดบัเงินคุณภาพสูง ฝังพลอย Cubic Zirconia จบักลุ่มลูกคา้ในไทยเป็นหลกั 
• H.Gringoire เคร่ืองประดบัทองคาํ 18K ฝังอญัมณี จบักลุ่มลูกคา้ในตลาดยโุรป 
• Esse เคร่ืองประดบัแมกกาไซด ์จบักลุ่มลูกคา้ในตลาดยโุรป 
• Gemondo ธุรกิจ E-Commerce และ TV Shopping สําหรับเคร่ืองประดบัอญัมณีแท ้จบักลุ่มลูกคา้ในตลาดยุโรป

เป็นหลกั 
 

โดยสินคา้แบรนด์ตวัเองส่วนใหญ่จดัจาํหน่ายภายใตธุ้รกิจคา้ปลีกซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจของบริษทัเป็นหลกั บางส่วน                
จดัจาํหน่ายภายใตก้ลุ่มธุรกิจจดัจาํหน่าย และบางส่วนจดัจาํหน่ายตรงไปยงั Distributor และ Retailer ในภูมิภาคต่าง ๆ 

 
1.2 สินค้าทีผ่ลติและออกแบบร่วมกบัลูกค้า (ORIGINAL DESIGN MANUFACTURING : ODM) 

 

บริษทัฯ มีทีมงานท่ีมีประสบการณ์และความชาํนาญในดา้นออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อพฒันาสินคา้ร่วมกบั
ลูกคา้ (Original Design Manufacturing: ODM) ทั้งเคร่ืองประดบัทองคาํ เคร่ืองประดบัเงิน เคร่ืองประดบัทองเหลืองและ
แฟชั่น ฝังอญัมณีหรือประกอบวสัดุรูปแบบหลากหลายตามความตอ้งการของลูกคา้ โดยมีลูกคา้ท่ีสําคญัท่ีเป็นแบรนด์
เคร่ืองประดับระดับกลาง-สูง และร้านค้าจิวเวลร่ีในประเทศต่างๆ อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส สเปน 
ออสเตรเลีย รัสเซีย และญ่ีปุ่น และมีช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีหลากหลาย ซ่ึงประกอบดว้ย โทรทศัน ์(TV) หา้งสรรพสินคา้ 
ร้านคา้ปลีกเครือข่าย (Chain Store) กลุ่มธุรกิจขายผา่นแคตตาลอ็ก และการขายผา่น website  
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2. การตลาดและการแข่งขัน 
 

2.1 นโยบายการตลาดของผลติภณัฑ์ทีสํ่าคญัในปีทีผ่่านมา 
 

 ตามท่ีบริษทัฯ ไดแ้บ่งกลุ่มผลิตภณัฑอ์อกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ กลุ่มสินคา้แบรนดต์นเอง และกลุ่มสินคา้ท่ีผลิตและ
ออกแบบร่วมกบัลูกคา้ บริษทัฯ มีนโยบายการตลาดท่ีสาํคญัในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 
  

2.1.1 กลุ่มสินค้าแบรนด์ตนเอง (Own Brand Manufacturing: OBM) 
 

              กลยทุธ์การจาํหน่ายกลุ่มสินคา้แบรนดต์นเอง มุ่งเนน้การสร้างความมีเสถียรภาพใหก้บัธุรกิจของกลุ่มบริษทั
ในระยะยาว โดยมีแบรนด์สินคา้ทั้งท่ีเน้นการจาํหน่ายผ่านช่องทางคา้ปลีกของตนเอง และแบรนด์สินคา้ท่ีมุ่งเน้นขาย
ส่งผา่น                     ยงัช่องทางจดัจาํหน่ายออนไลน ์และตวัแทนคา้ปลีกต่างๆ  ตลาดท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 

  ไทย  บริษัท  พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด  ซ่ึงทําธุรกิจค้าปลีกสินค้า Prima Gold, Prima 
Diamond, Prima Art ในประเทศไทย ไดด้าํเนินการปรับกลยุทธ์รีแบรนด์เป็น PRIMA ปรับกลยุทธ์ดา้นการบริหารและ
ส่ือสารการตลาดในช่องทางใหม่เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกิจและไลฟ์สไตส์ของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ 
รวมถึงการรักษาฐานลูกคา้กลุ่มเดิม   

 

 เวียดนาม  บริษัท  แพรนด้า เวียดนาม  จํากัด  สามารถขยายฐานลูกค้าจากการทําการตลาดและ
ประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเน่ืองทั้งสินคา้ Prima Gold และ Prima Art ปัจจุบนั มีจุดจาํหน่ายทั้งส้ิน 9 แห่ง ในเมืองโฮจิมินจ ์
และฮานอย โดยสินคา้ Prima Gold สามารถขยายฐานไปยงักลุ่มลูกคา้ท่ีมากข้ึน และสินคา้ Prima Art มีการพฒันาแบบ
ใหม่ๆ และขยายจุดจาํหน่ายร้านคา้ปลีก ส่งผลใหย้อดขายเติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

 

 อนิโดนีเซีย บริษทั แพรนดา้ มาร์เก็ตต้ิง อินโดนีเซีย จาํกดั ซ่ึงมุ่งเนน้กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑแ์บรนด ์Julia 
เคร่ืองประดับทองคาํ 18K ฝังเพชร ซ่ึงดําเนินการปรับกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมจับกลุ่มลูกค้าผูห้ญิง                      
วยัทาํงานท่ีมีรายไดร้ะดบักลาง-สูง ปัจจุบนัมีจุดจาํหน่ายทั้งส้ิน 28 แห่งในกรุงจาการ์ตา้และตามเมืองต่าง ๆ 

 

  อินเดีย  บริษทั แพรนดา้ อินเดีย จาํกดั มุ่งเน้นการจดัจาํหน่ายสินคา้หัตถศิลป์แผ่นภาพทองคาํ 99.9%       
แบรนด์ Prima Art  ผ่านช่องทางร้านค้าปลีกเคร่ืองประดับ โดยคอลเล็กชั่นสําคญัเป็นดีไซน์เทพเจ้าของศาสนาฮินดู                 
ยงัคงไดรั้บความนิยมอยา่งต่อเน่ือง จากการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ เพื่อเพิ่มโอกาสการจาํหน่ายสินคา้และรองรับกบัความ
ตอ้งการในตลาดอินเดีย 

 

  อังกฤษ  บริษัท  Pranda UK Limited มุ่งเน้นการทําตลาดแบรนด์หลัก  Gemondo ผ่านทางเว็บไซต ์
gemondo.co.uk โดยวางกลยุทธ์เพ่ิมยอดขายจากฐานลูกค้ารายเดิมผ่านระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer 
Relationship Management: CRM) รวมถึงมุ่งเนน้ขยายฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ โดยพฒันาสินคา้ใหต้อบโจทยลู์กคา้  Millennials 
มากข้ึน  
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2.1.2 กลุ่มสินค้าทีผ่ลติและออกแบบร่วมกบัลูกค้า (ODM) 
 

            ในปี 2562 สถานการณ์เศรษฐกิจยงัคงเผชิญความไม่เสถียรอยา่งต่อเน่ือง ทั้งประเด็นขอ้พิพาทจากสงคราม
การคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีนท่ียดืเยื้อ และปัจจยัทางเศรษฐกิจโลกโดยรวม ส่งผลใหป้ระเทศท่ีมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 
อนัไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา จีน ญ่ีปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจกัร ฝร่ังเศส และอินเดีย มีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง 
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ยงัคงไดรั้บปัจจยับวกจากกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความกงัวลเร่ืองกาํแพงภาษี และยา้ยฐานการผลิตของตนจาก
ประเทศจีนมายงัประเทศไทย ซ่ึงทาํใหธุ้รกิจสายผลิตของบริษทัฯ ไดรั้บยอดสัง่ซ้ือเพิ่มข้ึนจากกลุ่มลูกคา้เหล่าน้ี  

 

บริษทัฯ มีแนวทางในการดาํเนินกลยุทธ์ท่ีจะรักษาและเพ่ิมยอดสั่งซ้ือจากฐานลูกคา้เดิม  และมุ่งเน้นการหาลูกคา้            
รายใหม่ท่ีมีศกัยภาพสูง  ซ่ึงลูกคา้เหล่าน้ีส่วนใหญ่ เป็นดีไซเนอร์แบรนดท่ี์มีความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลก มองหา
ผูผ้ลิตเคร่ืองประดบัท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีความสามารถในการผลิตสินคา้คุณภาพสูงในแบบดีไซน์ท่ีมีความประณีตและ
แตกต่าง มีความเขา้ใจในการออกแบบพฒันาสินคา้ร่วมกนั เขา้ใจมุมมองในเชิงการตลาด และเป็นผูผ้ลิตท่ีไดรั้บการรับรอง
เร่ืองความรับผดิชอบต่อสงัคม ซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีตรงกบัศกัยภาพของบริษทัฯ   

 

นอกจากน้ี จากสภาพการแข่งขนัท่ีเปล่ียนแปลงในดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ี              
อนัส่งผลให้ธุรกิจการขายเคร่ืองประดบัผ่าน E-Commerce มีอตัราเติบโตเพ่ิมมากข้ึนในตลาดท่ีสําคญั บริษทัฯ จึงได้มี
การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคและพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึง                   
ปรับกระบวนการจดัการภายใน เพ่ือสร้างฐานลูกคา้ใหม่ท่ีมีศกัยภาพในอนาคตควบคู่ไปกบัการรักษาฐานลูกคา้เดิม  

 

บริษทัฯ เล็งเห็นถึงความสําคญัในการสร้างฐานลูกคา้ท่ีมีความหลากหลาย ทั้งในด้านประเภทธุรกิจของลูกคา้                
และด้านความหลากหลายในเชิงภูมิภาคในอเมริกา ยุโรป  และเอเชีย เพื่อกระจายความเส่ียงในอนาคต  รวมถึง                        
การทาํงานร่วมกับลูกคา้ในรูปแบบ Strategic Partner โดยจะมีการวางแผนร่วมกันในระยะยาวกับลูกคา้รายสําคญั ซ่ึง
นอกจากจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกนัแลว้ ยงัเป็นการลดความเส่ียงในดา้นการบริหารตน้ทุน
วตัถุดิบ เป็นตน้  
 

 

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศ 

                                                                                                                                                                    หน่วย:ลา้นบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากตลาดต่างประเทศ 1,399 46.87 1,415 50.64 1,662 57.05 1,772 62.59 1,913 67.81 

รายได้จากตลาดในประเทศ 1,586 53.13 1,379 49.36 1,251 42.95 1,059 37.41 908 32.19 

รวม 2,985 100 2,794 100 2,913 100 2,831 100 2,821 100 
 
 
 
 
 
 

2.2 แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคต 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)                                                                               แบบ 56-1 ประจาํปี 2562 

  

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ                                   ส่วนที ่1 หน้า 12 
 

      สถานการณ์การคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัของไทยในปี 2562 เติบโตอยา่งต่อเน่ือง ท่ามกลางกระแสนโยบายกีด
กนัทางการคา้ระหว่างสองประเทศมหาอาํนาจทางเศรษฐกิจของโลก และอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั โดย
อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐโดยมติคณะรัฐมนตรี ท่ีกาํหนดเป็นแผนยทุธศาสตร์
ในการส่งเสริมและสนบัสนุนอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัไทย ซ่ึงมอบหมายให้สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณี
และเคร่ืองประดบัแห่งชาติ หรือ GIT เป็นหน่วยงานกลางในการรับนโยบายไปจดัทาํแผนการดาํเนินงานแบบบูรณการ
ร่วมกบักระทรวงพาณิชย ์หน่วยงานของภาครัฐต่างๆ และภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การเพ่ิมศกัยภาพและสร้าง
ตลาดให้กบัอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั การสร้างภาพลกัษณ์ของประเทศไทย การสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่
ผูบ้ริโภค โดยมุ่งยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานสินคา้ให้เป็นท่ียอมรับในตลาดโลก ในการรับรองว่าผูบ้ริโภคจะไดรั้บ
สินค้าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  ทั้ งหมดน้ีก็เพื่อเป็นการร่วมกันยกระดับ  และผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เคร่ืองประดบัไทยใหเ้ป็นศูนยก์ลางการคา้อญัมณีและเคร่ืองประดบัโลกภายในปี 2564  

 
 ปัจจยัดงัท่ีกล่าวขา้งตน้เหล่าน้ีช่วยส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ จากโครงสร้างธุรกิจท่ี

สนับสนุนต่อการแข่งขันในอนาคต  ซ่ึงครอบคลุมทั้ งฐานการผลิต  (Production Operation) ฐานการจัดจําหน่าย 
(Distribution Operation) และฐานการค้าปลีก  (Retail Operation) ท่ี เป็นของตนเอง  โดยในส่วนของฐานการผลิต 
(Production Operation) นั้น บริษทัฯ มีศกัยภาพในการผลิตเคร่ืองประดบัทองและเคร่ืองประดบัเงินชั้นสูง และมีความ
ยดืหยุน่ต่อการรองรับ     คาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ท่ีหลากหลาย อีกทั้งยงัมีศูนยอ์อกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์(Design & Product 
Development Center) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ด้วยงานฝีมือคุณภาพสูงผ่านกระบวนการทาํงานอนัเป็น
เอกลกัษณ์ของแพรนดา้ (Pranda process) อีกทั้งบริษทัฯ ยงัมีฐานการจดัจาํหน่าย (Distribution Operation) ของตนเองใน
หลากหลายประเทศทัว่โลกทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ยโุรป และเอเชีย รวมทั้งมีฐานการคา้ปลีก (Retail Operation) ท่ีเกิดจาก
วิสัยทศัน์ในการพฒันา               แบรนด์ของตนเองเพ่ือกระจายความเส่ียงดา้นตลาด และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจดว้ยการ
แสวงหาตลาดใหม่ๆ ท่ีมีศกัยภาพ                  ในการเติบโตในอนาคต  

 
 สาํหรับความทา้ทายจะเกิดข้ึนในปี 2563 นั้น นอกจากปัจจยัความเส่ียงทางเศรษฐกิจท่ียงัคงมีความเปราะบาง อาทิ 

สงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน และแนวโนม้การชะลอตวัของเศรษฐกิจโลกท่ีคาดการณ์วา่จะมีอตัราเติบโตตํ่า
ท่ีสุดในรอบ 10 ปี และเศรษฐกิจอาเซียนก็มีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า
สายพนัธุ์ใหม่ (COVID-19) ซ่ึงส่งผลด้านการคา้ การลงทุน และการท่องเท่ียว โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจคา้ปลีก  นอกจากน้ี              
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยุคใหม่ท่ีมีความตอ้งการบริโภคสินคา้และบริการในรูปแบบใหม่ และช่องทาง
ใหม่ ก็ยงัคงเป็นความทา้ทายท่ีบริษทัฯ รวมถึงผูร่้วมอุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบั จะตอ้งพฒันาและปรับกลยทุธ์
ในการขายและพฒันาสินคา้อยา่งต่อเน่ือง กลุ่มบริษทัแพรนดา้ตระหนกัในความทา้ทายเหล่าน้ี และไดเ้ตรียมความพร้อมใน
การดาํเนินธุรกิจด้วยการปรับกระบวนการทาํงานท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเจริญเติบโต และบริหารงานโดยทีมงานท่ีผสาน
ผูบ้ริหารใหม่จากธุรกิจอ่ืน ๆ กบัผูบ้ริหารเดิมท่ีมีประสบการณ์ทางการคา้เคร่ืองประดบัอยา่งยาวนาน  

 
 
 
 

3. การจัดหาผลติภณัฑ์ 
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3.1 ลกัษณะการจัดให้ได้มาซ่ึงผลติภณัฑ์ 
      บริษทัฯ ใช้การผลิตแบบปริมาณมาก (Mass Production) สําหรับงานในกลุ่ม Silver ส่วนงานในกลุ่ม High & 

Medium ซ่ึงเป็น “งานทอง” จะใช้การผลิตแบบจิวเวลร่ีชั้นสูง ใช้ช่างฝีมือ และเคร่ืองจักรอันทันสมัยโดยบริษัทจะมี
เทคโนโลยีการผลิตของบริษทัเอง ซ่ึงทาํให้สินคา้เคร่ืองประดบัอญัมณีออกมามีความสวยงาม ทนทาน และกรรมวิธีการ
ผลิตจะมีอตัราการสูญเสียตํ่า  

 

     การผลิตและการขายมีลกัษณะเป็นฤดูกาล คือ ความตอ้งการของผูซ้ื้อสุดทา้ย (ผูบ้ริโภค) จะมากในช่วงเทศกาล
คริสตม์าสและปีใหม่ แต่ก็มิไดส่้งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพราะบริษทั สามารถควบคุม และวางแผนการ
ผลิตไดเ้ป็นอยา่งดี ในปี 2558 - 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีปริมาณการขายแยกเป็น 4 ไตรมาส ดงัน้ี 

 

ไตรมาส 
2562 2561 2560 2559 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1 569 19 707 25 945 32 604 21 684 24 
2 507 17 616 22 627 22 710 25 562 20 
3 819 27 716 26 627 22 639 23 731 26 
4 1,091 37 755 27 714 24 878 31 844 30 

รวม 4 ไตรมาส 2,985 100 2,794 100 2,913 10
0 

2,831 10
0 

2,821 100 

 
บริษทัฯ มีกาํลงัการผลติย้อนหลงั 5 ปี ดงันี ้
 
 

ฐานการผลติ 
กาํลงัการผลติ (ล้านช้ิน) 

2562 2561 2560 2559 2558 
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 
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วตัถุดบิ 
             หน่วย : ลา้นบาท 

                วตัถุดบิ 2562 2561 2560 2559 2558 
ต่างประเทศ :-      
 โลหะทองคาํ 386 336 299 331 267 
 โลหะเงิน -  - - - - 
 ส่วนประกอบ 25 19 29 38 33 
 อญัมณี 230 47 53 83 52 
 อ่ืนๆ  80 67 60 55 46 
 รวม 721 469 441 507 398 
ในประเทศ :-      
 โลหะทองคาํ 359 165 211 156 224 
 โลหะเงิน 145 98 172 157 242 
 โลหะอลัลอย 4 3 6 2 2 
 ส่วนประกอบ 6 7 2 3 2 
 อญัมณี 160 200 282 309 305 
 อ่ืนๆ  51 55 58 54 64 
รวม 724 528 528 881 681 

รวมทั้งส้ิน 1,445 997 997 1,388 1,079 

 
สัดส่วนการใช้วตัถุดบิ 
 

 2562 2561 2560 2559 2558 
วตัถุดิบต่างประเทศ (%) 50 47 38 37 37 
วตัถุดิบในประเทศ (%) 50 53 62 63 63 
รวม 100 100 100 100 100 

 
 บริษทัจะกระจายการจดัซ้ือวตัถุดิบต่างๆ ไปยงัผูจ้าํหน่ายหลายรายและรักษาสัดส่วนการซ้ือไม่ใหเ้กิน 30% ต่อราย 

และบริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกันในเชิงการคา้ ดังนั้ นบริษทัจะมีความเส่ียงลดลง หากมีการเปล่ียนแปลง/สูญเสีย                        
ผูจ้าํหน่ายรายนั้นๆ ไป 
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 3.2  กระบวนการผลติหรือการกาํจัดวตัถุดบิเหลอืใช้มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
  

บริษทัฯ ไม่เคยมีประวติัการกระทาํผิดต่อส่ิงแวดลอ้ม อุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัอญัมณีจะไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากบริษทัจะนาํวสัดุและเศษซากจากกระบวนการผลิตกลบัมาเป็นวตัถุดิบเพื่อผลิตใหม่ อีกทั้งบริษทัไดรั้บ
คัดเลือกให้ เป็นสถานท่ีทํางาน  สะอาด  ปลอดภัย  ไร้มลพิษ  โดยได้รับใบรับรองระดับทอง  จากสํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นสถานท่ีทาํงานน่าอยู ่น่าทาํงาน ซ่ึงพิธีจดัข้ึนในวนัจนัทร์ท่ี 17 มิถุนายน 2545 ณ หอ้งประชุม ชั้น 2 
ศูนยเ์ยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญ่ีปุ่น) ดินแดง  
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัต่อการเปล่ียนแปลงของพฒันาการตลาดตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีในการดาํเนินธุรกิจ
จากท่ีฝ่ายบริหารเล็งเห็นโอกาสในเชิงธุรกิจบนความเส่ียงในการประกอบธุรกิจเสมอ ช่วงระยะเวลา 5 ปีท่ีผ่านมาไดมี้
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็วและรุนแรงในประเทศคู่คา้ต่างประเทศท่ีสาํคญั รวมถึงตลาดภายในประเทศ 

ดงัท่ีปรากฏเป็นวิกฤตการณ์เร่ิมจากอเมริกาและได้แพร่กระจายไปทัว่ทุกภูมิภาคอย่างรวดเร็วผ่านการคา้ท่ี
เช่ือมโยงโดยระบบพาณิชยกรรมจากเทคโนโลยชีั้นสูงประกอบกบัการแพร่ขยายของโซเชียลมีเดียอยา่งกวา้งขวาง จวบ
จนขณะน้ีสถานการณ์เร่ิมคล่ีคลายตามท่ีตวัเลขเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ บ่งช้ีถึงการฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
รวมถึงทิศทางท่ีมีความชดัเจนยิง่ข้ึน อาทิ ผลการลงมติขององักฤษออกจากสหภาพยโุรป ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี
ของสหรัฐอเมริกา เป็นตน้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและจดัการความเส่ียงใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและสอดคลอ้งกบั
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) กฎบตัรคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงและ
กรอบนโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง (Finance & Risk Management Committee) จึงได้มีการแต่งตั้ง
อนุกรรมการบริหารความเส่ียงโดยมีหนา้ท่ีศึกษา ทบทวน และประเมินความเส่ียง เพื่อกาํหนดนโยบายการบริหารความ
เส่ียงในเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงและ
คณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั 

 
1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 
1.1 ความเส่ียงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

  

        จากการดําเนินกลยุทธ์ด้านการกระจายความเส่ียงทางการตลาด (Market Diversification) ครอบคลุมสหรัฐฯ              
กลุ่มสหภาพยุโรป และเอเชียนั้น บริษทัฯได้จดัประชุมสัมมนาผูบ้ริหารระดบัสูงของกลุ่มบริษทัแพรนด้าท่ีเรียกว่า     
World Strategic Meeting ข้ึนมาทุกปีเพื่อทบทวนทิศทางและกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัแพรนดา้ให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกและตลาดในแต่ละประเทศโดยมุ่งเนน้ตลาดท่ีมีศกัยภาพแต่ยงัคงรักษาฐาน
การตลาดเดิม 

ทุกแห่งเพ่ือทาํให้เกิดดุลยภาพดา้นรายไดร้วมจากการผลิต จดัจาํหน่าย และคา้ปลีก ในการเติบโต พิจารณาจาก
งบประมาณประจาํปี (Annual Budget) และแผนปฏิบติัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Action Plan) ท่ีจดัทาํจากทุกบริษทัใน
กลุ่มบริษทัฯทุกปี และแผนระยะยาว 5 ปี ระบุรายละเอียดอยา่งครบถว้นนบัตั้งแต่เป้าหมาย ตวัช้ีวดัผล การดาํเนินงาน 
(KPIs) แผนการตลาด  การเงินและการลงทุน  รวมถึงแผนปฏิบัติการ  (Action Plan) อีกทั้ งได้มีการจัดประชุม
คณะกรรมการการเงิน และบริหาร 
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ความเส่ียง (Finance & Risk Management Committee) เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทแพรนด้า             
อยา่งนอ้ยทุกไตรมาสเพ่ือทราบ และปรับปรุงแผนธุรกิจให้ทนัต่อสถานการณ์ ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งติดตามผลการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว  ้โดยแผนงานเหล่าน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัจาก
คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง  

 

1.2 ความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้ารายใหญ่ 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงผลลบท่ีเกิดข้ึนจากการพึ่งพิงการขายสินคา้ใหก้บัลูกคา้รายใหญ่ในต่างประเทศ แมว้า่ลูกคา้จะ

มีความสัมพนัธ์ท่ีดีทางการคา้ยาวนานกว่า 20 ปี ซ่ึงหากลูกคา้รายใหญ่เหล่าน้ีประสบปัญหาผลประกอบการตกตํ่าจาก
ภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศของตนเอง อาจส่งผลกระทบต่อรายไดจ้ากการขายของบริษทัได ้ 

บริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะดาํเนินการลดการพ่ึงพาของลูกคา้รายใหญ่ โดยกระจายการขายสินคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้
รายเดิมท่ีมีศกัยภาพในการเติบโต และพยายามหาลูกคา้รายใหม่ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ รวมทั้งเน้นจดัจาํหน่าย
สินคา้แบรนดข์องตนเองใหม้ากยิง่ข้ึน 
 

1.3 ความเส่ียงในการเปิดตลาดค้าปลกี 
บริษทัฯ มีนโยบายในการขยายฐานการคา้ปลีกของตนเองอยา่งต่อเน่ืองในภูมิภาคต่างๆ ประกอบดว้ยประเทศไทย 

อินโดนีเซีย เวียดนาม สหราชอาณาจกัร เพ่ือควบคุมช่องทางการจดัจาํหน่ายในอนัท่ีจะสร้างความมัน่คง และสมํ่าเสมอ
ของรายได ้ซ่ึงการลงทุนการคา้ปลีกน้ีอาจมีความเส่ียงจากผลการดาํเนินงานท่ีไม่เป็นไปตามท่ีไดค้าดการณ์ไว ้ทั้งน้ี
เพราะความตอ้งการเคร่ืองประดบัของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  

 

บริษทัฯ มีหลกัในการพิจารณาเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นการลงทุนการเปิดตลาดคา้ปลีก ดงัต่อไปน้ี 
 

1) ความเส่ียงของตลาด (Market Risk) 
               ในเบ้ืองตน้ บริษทั ฯ จะทาํการศึกษาตลาดในเชิงมหภาคจากการศึกษาพฤตกิรรมของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความ
ตอ้งการสินคา้เคร่ืองประดบั คู่แข่งในตลาดและคู่แข่งรายใหม่ท่ีจะเขา้มาในตลาด สภาพเศรษฐกิจ กฏหมาย การเมือง 
และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เพ่ือประเมินความเป็นไปไดใ้นการทาํธุรกิจ เลือกสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัตลาดนั้นๆ ก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจในเชิงนโยบายท่ีจดัตั้งธุรกิจคา้ปลีกในแต่ละตลาดท่ีจะลงทุน 
 

2) ความเส่ียงของทาํเลทีต่ั้งร้าน (Shop Location Risk) 
               หลงัจากท่ีไดมี้การประเมินศกัยภาพของตลาดเป็นท่ียอมรับแลว้ จึงส่งผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายลง

สํารวจพ้ืนท่ี เพื่อประเมินกลุ่มลูกคา้ คู่แข่ง เพื่อนาํขอ้มูลมาใช้ในการตดัสินใจร่วมกบัการจดัทาํประมาณการรายได ้
ค่าใช้จ่าย ประมาณการเงินลงทุนในสินค้าท่ี เหมาะสมกับตลาดนั้ นๆ  การตกแต่งร้าน  เพื่อประเมินจุดคุ้มทุน                       
และระยะเวลาคืนทุน ในกรณีท่ียงัไม่มัน่ใจในทาํเลท่ีตั้ง บริษทัฯ จะเปิดเคา้น์เตอร์ในหา้งสรรพสินคา้ระยะสั้น 1-3 เดือน
ก่อนเพ่ือทดลองตลาด จนมัน่ใจว่ามีกลุ่มลูกคา้เพียงพอแก่การลงทุนจึงตดัสินใจเปิดร้านคา้ปลีกในระยะยาวต่อไป 
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ จะเปิดจุดขายในห้างสรรพสินคา้ชั้นนาํ  ซ่ึงผูป้ระกอบการไดมี้การศึกษาทาํเลท่ีตั้ง และกาํหนด
กลุ่มลูกคา้ท่ีจะมาใชบ้ริการแลว้ในระดบัหน่ึง  
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3) ความเส่ียงในการบริหารงาน (Operational Risk) 
บริษทัฯ มีการจดัทาํแผนงานและงบประมาณรายปี โดยประเมินและทบทวนแผนทุกไตรมาสจากการ

ติดตามผลการดาํเนินงานเป็นรายเดือนครอบคลุมแผนการขาย การตลาด การเงิน การบริหารสินคา้คงเหลือ 
การบริหารบุคลากรและการควบคุมการปฏิบติังาน โดยมีการกาํหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายให้กบัพนกังาน

ทุกตาํแหน่ง และมีการประเมินผลอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อควบคุมการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผนและนโยบายท่ีตกลง
ร่วมกนั 

ในกรอบของระบบและขั้นตอนการปฏิบติังานของแต่ละแผนกและบุคลากรในองคก์รอา้งอิงกบัคู่มือการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures) ทั้งน้ี ผลการประเมินตวัช้ีวดัเป็นปัจจัยกาํหนดค่าตอบแทนและการ
ประเมินผลงานของพนกังานและผูบ้ริหาร  

 

4) ความเส่ียงด้านความปลอดภยัของทรัพย์สิน (Property Safety Risk) 
เน่ืองจากสินคา้ท่ีบริษทัฯ จาํหน่ายเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง บริษทัฯ จึงมีการกาํหนดนโยบายท่ีเขม้งวดในดา้น

ความปลอดภยัโดยพนกังานขายจะไดรั้บการอบรม มาตรการความปลอดภยัของทรัพยสิ์น การปฏิบติัตนในกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน การตรวจสอบสินคา้กรณีลูกคา้นาํสินคา้มาคืนหรือแลกเปล่ียน การตรวจรับเปล่ียนช่วงผลดัประจาํวนั และ
อ่ืนๆ นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการตรวจนบัสินคา้คงเหลือแต่ละสาขาอย่างสมํ่าเสมอโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน มี
การกาํหนดอาํนาจในการอนุมติัต่างๆอยา่งชดัเจนและมีการติดตั้งอุปกรณ์กลอ้งวงจรปิดและสญัญาณเตือนภยัหรือเพิ่ม
บุคลากรด้านความปลอดภยัในจุดท่ีมีความเส่ียง นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการทาํประกนัภยัสําหรับสินคา้ทุกสถานท่ี
ครอบคลุมสินคา้ระหวา่งการขนส่งเพ่ือป้องกนัความเสียหายเหตุสุดวิสยั  

 
5) ความเส่ียงด้านการกาํหนดราคาสินค้าและส่วนลด (Price-Setting and Discount Risk) 
การกาํหนดราคาสินคา้และส่วนลดเป็นไปตามกลยทุธ์ทางการตลาด (Marketing Strategy) ของตาํแหน่งของ

ผลิตภณัฑ์ (Product Positioning) ของแต่ละตราสินคา้ (Brand) ท่ีบริษทัมีอยู่ในการครอบครอง (Portfolio)ท่ีตอ้งมี
ความชดัเจน เพราะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษทัฯโดยรวมในระดบัอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีบริษทัฯ คาดว่า
จะไดรั้บ ส่วนการกาํหนดส่วนลดจ่าย ฝ่ายการตลาดของสินคา้แต่ละแบรนด์ จะจดัทาํโปรแกรมส่งเสริมการขายให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ระบุส่วนลดจ่าย ของแถม และการผอ่นชาํระซ่ึงจะตอ้งไม่กระทบ
ต่ออตัรากาํไรท่ีบริษทัฯ คาดวา่จะไดรั้บ  

 
การป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาทองคาํซ่ึงเป็นตน้ทุนวตัถุดิบหลกัในการผลิตเคร่ืองประดบั

ทองอนัจะมีผลต่อราคาขาย บริษทัฯ ใชว้งเงินเช่าทอง (Gold Lease Facility) ดงันั้น ตน้ทุนขาย และสินคา้คงเหลือท่ีมี
ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นทอง จะปรับข้ึนลงตามราคาทองในตลาดโลก ทาํให้บริษทัฯ สามารถกาํหนดราคาขาย
สินคา้ไดต้ามราคาทองในตลาดในช่วงนั้นๆ 
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1.4 ความเส่ียงจากการเกดิสินค้าล้าสมัย 
บริษทัขายสินคา้ประเภทจิวเวลร่ี ซ่ึงเป็นสินคา้แฟชัน่ท่ีมีการเปล่ียนความนิยมในตวัสินคา้ โดยในปี 2562 บริษทัฯ                

มีสินคา้คงเหลือ 1,577 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของสินทรัพยห์มุนเวียน และร้อยละ 39 ของสินทรัพยร์วม            
และมีอตัราการหมุนเวียนของสินคา้คงเหลือ 1.35 เท่า การมีสินคา้คงเหลือจาํนวนมากอาจส่งผลใหไ้ม่สามารถขายสินคา้
ไดต้ามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ทาํใหสิ้นคา้คงเหลือมีปริมาณมากและลา้สมยัได ้จึงจาํเป็นตอ้งมีการตั้งค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยั
หรือดอ้ยค่าท่ีทาํใหก้าํไรสุทธิลดลง  

 

อย่างไรก็ตามสินค้าคงเหลือท่ีคงค้างจะมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นพวกโลหะมีค่าท่ีไม่มีการหมดอายุหรือ
เส่ือมสภาพซ่ึงกิจการสามารถท่ีจะนาํไปผา่นกระบวนการสกดัและหลอมแปรรูปกลบัมาเป็นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตได้
ใหม่เกือบทั้งหมด และบริษทัฯ มีนโยบายบริหารจดัการ เพื่อไม่ใหมี้สินคา้คงเหลือคงคา้งนาน โดยหากมีปริมาณสินคา้
คงเหลือท่ีมีการเคล่ือนไหวชา้ถึงจุดท่ีเกินกาํหนดไว ้บริษทัฯ กจ็ะทาํการส่งเสริมการขายโดยเปิดโชวรู์มเป็นกรณีพิเศษ 
 

2. ความเส่ียงเกีย่วกบัการผลติ 
    2.1 ความเส่ียงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล  
 

ทางบริษทัฯ ได้มีการมุ่งขยายตลาดแบรนด์และคา้ปลีกของตนเองทั้งในกลุ่มยุโรปและเอเชีย ซ่ึงการออกแบบ     
ในแต่ละประเทศมีรูปแบบและรสนิยมท่ีหลากหลายแตกต่างกนัเป็นอย่างมากอาจทาํให้บริษทัฯ เกิดภาวะขาดแคลน
บุคลากรท่ีมีประสบการณ์ทั้งทางดา้นการตลาด ดา้นการออกแบบ ดา้นการผลิต และการสร้างนวตักรรมใหม่  

 

 อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ดาํเนินนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นทรัพยากรบุคคลดงัต่อไปน้ี 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี โดยร่วมกบักรมอาชีวศึกษา และกาญจนาภิเษก 

วิทยาลยัช่างทองหลวง และวิทยาลยัศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมจดัตั้งโรงเรียนในโรงงานข้ึนมา             
โดยบริษัทฯ  จะรับนักเรียนเข้ามาในโครงการปีละไม่ตํ่ ากว่า 100 คน  เข้าเรียนหลักสูตรช่าง
เคร่ืองประดบัในระดบั ปวช. หลงัจากจบหลกัสูตรแลว้ นักเรียนก็จะไดรั้บการบรรจุเป็นพนักงาน
ประจาํของบริษทัฯ ต่อไป โครงการน้ีดาํเนินการต่อเน่ืองมากวา่ 18 ปี 

 เพื่อเป็นการรักษาพนักงานทาํงานให้อยู่กับองค์กร บริษัทฯ จึงได้จัดสวสัดิการให้กับพนักงาน 
ดงัต่อไปน้ี:-  
- สวสัดิการด้านการเงิน อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย  ์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานรู้จักการออม  
สวสัดิการ  เงินกูเ้พ่ือลดหน้ี  จดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ สวสัดิการเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยัใหแ้ก่
พนกังาน  โดยบริษทัฯ ร่วมกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใหพ้นกังานกูใ้นระยะยาว ดอกเบ้ียถูก
กวา่ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป 

- สวสัดิการดา้นพฒันาความรู้ อาทิ ห้องสมุด 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 การทาํประกนัชีวิตกลุ่ม   
การตรวจสุขภาพประจาํปี เป็นตน้  

- สวสัดิการดา้นขวญักาํลงัใจ  อาทิ เบ้ียขยนั การจดังานเล้ียงประจาํปี งานเล้ียง  และรางวลัผูมี้อายุ
งานครบตามเกณฑ ์กิจกรรมกีฬาสี เป็นตน้   

 ดา้นการพฒันาบุคลากร บริษทัฯ จดัทาํ แผนพฒันาบุคลากรเชิงรุก โดยนาํระบบการวดัผลปฎิบติังาน
ด้วยดชันีช้ีวดั (KPIs) และการพฒันาสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในองค์กร ซ่ึงระบบน้ีจะช่วย
พัฒนากระบวนการสรรหา คัดเลือก กระบวนการฝึกอบรมพัฒนา และการประเมินผลงานมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  

 เพ่ือการสร้างวฒันธรรมในองคก์รท่ีดี ให้พนกังานมีจิตสาํนึกในการทาํงานร่วมกนัดว้ยดี บริษทัฯ จึง
ไดส้ร้างค่านิยมองคก์ร (Core Values) ซ่ึงเรียกว่าแก่นแทข้องแพรนดา้ คือ ผนึกกาํลงัเพ่ือความเป็น
หน่ึงพัฒนาอย่างไม่หยุดย ั้ ง และใส่ใจทุกสายสัมพันธ์ พนักงานทุกคนจะได้รับการถ่ายทอด                 
ปลูกจิตสํานึกให้ยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบติังาน บริษทัฯ เช่ือว่าน่ีคือรากฐานท่ีจะทาํให้องค์กร
สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล และเป็นท่ียอมรับของลูกค้าต่างประเทศ บริษัทฯ                    
ไดใ้ช้มาตรฐานแรงงานไทยเขา้มาพฒันาระบบงาน เช่น การจดัสถานท่ีทาํงานให้มีความปลอดภยั                     
มีสุขอนามยัท่ีดี มีมาตรการป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ความเสมอภาคแก่ทุกคน                       
เป็นตน้ 

 บริษัทฯ ได้จัดทําระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เพื่อสร้างระบบการทํางานท่ีดี  
มีประสิทธิภาพ และสร้างความเช่ือถือจากลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดผ้่านการ
ตรวจประเมินระบบแลว้จากสถาบนับูโร เวอริทสั ประเทศไทย และไดรั้บการรับรองจากสถาบนั 
UKAS ประเทศองักฤษ ใบรับรอง มีอายกุารรับรอง 3 ปี มีผลตั้งแต่ 17 ธนัวาคม 2561 - 17 ธนัวาคม 
2564 

 

2.2 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 
 

แมว้่าสภาวะเศรษฐกิจโลกจะเร่ิมฟ้ืนตวั แต่ยงัคงมีความไม่แน่นอนสูงจึงส่งผลให้ราคาโลหะทองคาํและเงิน 
มีความผนัผวนต่อเน่ือง โดยวตัถุดิบ อนัไดแ้ก่ โลหะทองคาํและเงินเป็นตน้ทุนหลกัในการผลิตสินคา้เคร่ืองประดบั             
อญัมณีแท ้ 
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อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ดาํเนินนโยบายป้องกนัความเส่ียงด้านความผนัผวนของราคาวตัถุดิบสําหรับธุรกิจ               
การผลิตดงัต่อไปน้ี 

 ด้านราคาวตัถุดิบ  บริษัทฯ ใช้วิธีส่งผ่านราคาวตัถุดิบให้กับลูกค้า (Pass Through) ดังนั้ นบริษัทฯ 
จึงไม่มีกาํไรหรือขาดทุนจากราคาวตัถุดิบปรับตวัเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

 ประกนัราคาวตัถุดิบล่วงหนา้ (Forward Rate) ดว้ยการทาํธุรกรรมกบัสถาบนัการเงิน 
 

ทั้งน้ีความผนัผวนของราคาวตัถุดิบไม่มีผลต่อธุรกิจการจดัจาํหน่าย และคา้ปลีก เน่ืองจากกาํหนดราคาขาย 
จากตน้ทุนขายท่ีไดรั้บจากโรงงาน 
 

2. ความเส่ียงทางด้านการเงนิ (Financial Risk) 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจในการผลิต จดัจาํหน่าย และคา้ปลีกสินคา้ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงเป็นผลให้
บริษทัฯ มีรายไดส่้วนใหญ่เป็นสกลุเงินต่างประเทศ และเงินบาทบางส่วน โดยตน้ทุนวตัถุดิบสาํคญัอนัประกอบดว้ย
ทองคาํและเงินซ่ึงเป็นสินคา้โภคภณัฑแ์ละนาํเขา้เพชรพลอยบางส่วนซ่ึงกาํหนดราคาดว้ยเงินต่างประเทศจึงเป็นวิธีทาํ
ธุรกรรมในสกลุเงินเดียวกนั (Natural Hedge) และบริษทัฯเลือกใชส้ญัญาซ้ือขายเงินตราล่วงหนา้ (Forward Contract)  
ในการป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนดว้ย  

 

บริษทัฯ มีการตรวจสอบเครดิตลูกคา้เดิม และลูกคา้รายใหม่อยา่งสมํ่าเสมอ รวมทั้งกาํหนดวงเงินใหเ้ครดิตกบั
ลูกคา้โดยมีการพิจารณาจากผลประกอบการ ฐานะทางการเงินอยา่งละเอียด และมีการประเมินศกัยภาพความสามารถ
แข่งขนัของลูกคา้ในระยะยาว  อีกทั้งบริษทัฯ มีกระบวนการติดตามหน้ีอยา่งใกลชิ้ด และการทบทวนวงเงินท่ีใหก้บั
ลูกคา้อยูเ่ป็นประจาํ และหากพบวา่ลูกคา้มีความเส่ียงในระดบัท่ีเกินกวา่จะรับไดอ้าจมีการขอมดัจาํค่าสินคา้ก่อนรับคาํ
สัง่ซ้ือ  

 

นอกจากน้ียงัมีความเส่ียงของวงเงินกูร้ะยะสั้นท่ีใชเ้ป็นวงเงินหมุนเวียนท่ีอาจไม่ไดรั้บการต่อสัญญานั้นและ  
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียตามภาวะตลาด บริษทัฯไดมี้การบริหารความเส่ียงโดยการควบคุม
สดัส่วนประเภทเงินกูย้มืระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือรักษาดุลการชาํระหน้ีตามความเหมาะสมของประเภทการลงทุนและ
ดาํเนินกิจการ โดยกระจายวงเงินกู้ประเภทหมุนเวียนกับหลายธนาคารป้องกันการยกเลิกวงเงินกู้ และมีการรักษา
สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E ratio) ของบริษทัฯให้ไม่เกิน 1.5 เท่า ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวั (Floating rates) 
อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายจดัการไดมี้การเฝ้าติดตามอยา่งใกลชิ้ด และเห็นว่าความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินกู้
อยูใ่นระดบัท่ีไม่มีนยัสาํคญัต่อกิจการ 
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4.  ความเส่ียงทีม่ีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถอืหลกัทรัพย์ 
 

    ความเส่ียงจากบริษทัมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มากกว่า 25% 
 บริษทัมีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มตระกูลผูก่้อตั้งบริษทัฯ ถือหุ้นในบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 
166,182,003 หุน้ คิดเป็น 35.94% ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด จึงอาจทาํใหก้ลุ่มหุน้ดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิ
คดัคา้นหรือไม่อนุมติัการลงมติในการประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองต่างๆ ท่ีขอ้บงัคบับริษทัหรือกฎมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้
ตอ้งได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได ้ 
 

              อย่างไรก็ตาม กลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ได้ทําหน้าท่ีในการบริหารกิจการทั้ งด้านนโยบาย และแนวการปฏิบัติ                    
ดงันั้นการกระทาํการใดๆ กต็ามเก่ียวกบักิจการจะคาํนึงถึงประโยชนข์องผูถื้อหุน้สูงสุดเป็นหลกั 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)                                          แบบ 56-1 ประจาํปี 2562 

 

  4.ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ                                      ส่วนท่ี 1 หนา้ 23   

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 

แหล่งทีต่ั้ง ทีต่ั้ง ขนาดพืน้ที ่
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนัคํา้
ประกนัเงนิกู้ 

มูลค่าตาม
บญัชีสุทธิ 
(พนับาท) 

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

ติดภาระจาํนอง 
ดงัหมายเหตุ 

570,852 

 เลข ท่ี ดิน  5830 หน้ าสํ ารวจ 
31604 

300 ตรว. บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ติดภาระจาํนอง
ดงัหมายเหตุ 

6,100 

 เลข ท่ี ดิน  6960 หน้ าสํ 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 

- - 

 ท่ีดินและอาคาร 333/1-3 เขต
อุตสาหกรรมสุรนารี  ตําบล
หนองระ เวี ย ง  อํา เภ อ เมื อ ง 
จงัหวดันครราชสีมา 30000 

 2,420 ตร.ว. บริษทัยอ่ยเป็น
เจา้ของ          

(บจก.  แพรนดา้ 
ลอดจ้ิง)  

- 9,756 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 587,308 
 
หมายเหตุ  :   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
จาํนวนประมาณ 587 ลา้นบาท ไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ 
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 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  
(ถา้มี) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

แหล่ง
ทีต่ั้ง 

ทีต่ั้ง 
ลกัษณะและ
ขนาดพืน้ที ่

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ
ผูกพนัคํา้
ประกนั
เงนิกู้ 

มูลค่าสุทธิ
หลงัหักค่า
เส่ือม     

(พนับาท) 

วตัถุประสงค์
ในการถอื
ครอง

ทรัพย์สิน 
กรุงเทพฯ ทีด่นิและส่วนปรับปรุง      

 2 8  ซ .บ างน า -ต ร าด  2 8 
แขวงบ างน า  เขตบ างน า 
กรุงเทพฯ 10260 

ประกอบดว้ย
อาคาร สาํนกังาน
และโรงงานเน้ือท่ี 

2,200 ตรว. 

บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ติดภาระ
จาํนอง ดงั
หมายเหตุ 

9,433 

สาํนกังานใหญ่ 

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

 
 

 68,092  

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

มีเน้ือท่ี 2,182 
ตรว. 

บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ติดภาระ
จาํนองดงั
หมายเหตุ 

17,229 

โรงงาน, 
อาคาร

สาํนกังานใหญ่ 
5 ชั้น 

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

 
228,746 

 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
จาํนองดงั
หมายเหตุ 

8,508 
หอพกัและ

อาคารสโมสร 
อาคารหล่อ
หลอมโลหะ 
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แหล่ง
ทีต่ั้ง 

ทีต่ั้ง 
ลกัษณะและขนาด

พืน้ที ่
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ
ผูกพนัคํา้
ประกนั
เงนิกู้ 

มูลค่าสุทธิหลงั
หักค่าเส่ือม    
(พนับาท) 

วตัถุประสงค์
ในการถอื
ครอง

ทรัพย์สิน 
 อาคาร  25,27,29 ซ.ลาซาล 

51 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

   3,872 

อาคารหล่อ
หลอมโลหะ 

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

เน้ือท่ี 1,075 ตรว. 
บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ไม่มี 

39,046 

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

    
15,888 

อาคารหล่อ
หลอมโลหะ 

 

ห้องชุด เลขท่ี 1093/64,  
68-70 แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เน้ือท่ี 831.05  ตร.ม. 

บจก.พรีม่า 
โกลด์
อินเตอร์
เนชัน่แนล
เป็นเจา้ของ 

 23,244 สาํนกังาน 

 

ทีด่นิ 22 แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพฯ 10260 

เน้ือท่ี 724 ตร.ว. 
บริษทัเป็น
เจา้ของ 

ติดภาระ
จาํนองดงั
หมายเหตุ 

5,728 
อาคาร

สาํนกังาน
และโรงงาน 

ส่วนปรับปรุงอาคาร  
22 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

0 
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แหล่ง
ทีต่ั้ง 

ทีต่ั้ง 
ลกัษณะและ
ขนาดพืน้ที ่

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนัคํา้
ประกนัเงนิกู้ 

มูลค่าสุทธิ
หลงัหักค่า
เส่ือม  

(พนับาท) 

วตัถุประส
งค์ในการ
ถอืครอง
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 

 

ติดภาระจาํนอง
ดงัหมายเหตุ 

8,180 

โรงงาน 
 อาคาร 332-333 หมู่ 6      

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

6,963 

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

มีเน้ือท่ี 3,200 
ตรว. 

บริษทัเป็น 
เจา้ของ 

 
ไม่มี 

11,670 

โรงงาน 
 อาคาร 330 หมู่ 6              

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

15,046 

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

มีเน้ือท่ี 1,600 
ตรว. 

 

ติดภาระจาํนอง
ดงัหมายเหตุ 

1,600 

 

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

 

 

 319 
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แหล่งทีต่ั้ง 
 

ทีต่ั้ง 
ลกัษณะและ
ขนาดพืน้ที ่

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนัคํา้
ประกนัเงนิกู้ 

มูลค่าสุทธิ
หลงัหักค่า
เส่ือม         

(พนับาท) 

วตัถุประสงค์
ในการถอื
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 

 
 
3,667 

 
 

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 31,619  

รวมทีด่นิ ส่วนปรับปรุงทีด่นิ และอาคาร 498,850  
 

หมายเหตุ  :   บริษทัฯ และบริษทัย่อยได้นําท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
จาํนวนประมาณ 399 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 
 เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สํานักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพยร์ะหว่างการติดตั้งและก่อสร้าง 

รวมถึงส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพนัคํา้
ประกนัเงนิกู้ 

มูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือม 
(พนับาท)  

1. เคร่ืองจกัร บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มี 10,343 
2.เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มี 79,172 

3. ยานพาหนะ บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มี 1,456 
4. สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มี 4,360 
5. ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า บริษทัยอ่ย ไม่มี 1,851 

รวม 97,182 

รวมสินทรัพย์ – สุทธิ 596,032 
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 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  ไดแ้ก่ 
  ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ และตราสินคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีมูลค่าตามบญัชี
ท่ากบั 26.20 ลา้นบาท (2561 : 28.46 ลา้นบาท) 
  

 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 
       วนัท่ี  31 ณ ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย คือ การลงทุนในการผลิต จดัจาํหน่าย และการ     

คา้ปลีกเคร่ืองประดบัแทเ้ป็นหลกั และธุรกิจเช่าหอพกัในประเทศ และบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นธุรกิจนาํเขา้
และจาํหน่ายวตัถุดิบโลหะมีค่า  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

    (หน่วย: พนับาท) 
  หน่วย   

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ เงินตรา สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2562 2561  2562 2561 2562 2561 
    (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
Pranda North America, Inc. 2 2 พนัเหรียญ

สหรัฐฯ 
100 100 120,283 120,283 

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

สหรัฐฯ 
100 100 48,180 48,180 

บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 200 200 ลา้นบาท 100 100 200,000 200,000 
บริษทั คริสตอลไลน์ จาํกดั 100 100 ลา้นบาท 96 96 96,000 96,000 
บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จาํกดั 50 50 ลา้นบาท 83 83 41,125 41,125 
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 14.96 14.96 ลา้นยโูร 75 75 573,303 573,303 
Pranda Jewelry Private Limited 150 150 ลา้นรูปีอินเดีย 51 51 213,439 213,439 
Pranda Trading (Shenzhen) Limited - 0.55 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 
- 100 - 17,437 

รวม      1,665,726 1,683,163 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (1,092,618) (1,015,591) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ      573,108 667,572 

 บริษทัฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 2562 
 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการสาํหรับปี 2562 เป็นจาํนวน 94 ลา้นบาท (2561 : 153 ลา้นบาท) 
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บริษทัย่อย Pranda Trading (Shenzhen) Limited 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ย Pranda Trading (Shenzhen) 
Limited  เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงานท่ีสําคญัของกลุ่ม
บริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม นอกจากน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ บริษทัฯไดต้ดัจาํหน่ายเงินลงทุนสุทธิ
ของบริษทัย่อยดงักล่าว และบนัทึกกาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อยจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท ไวใ้นงบกาํไร
ขาดทุนรวมปี 2562 

บริษทัย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 

 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัย่อย Pranda & Kroll 
GmbH & Co. KG เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูใ่นระหว่าง
การชาํระบญัชี ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงานท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคญัต่องบการเงินรวม นอกจากน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ 

 บริษทัย่อย Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Youxian Gongsi 

 เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ย Guangzhou Pangda Zhubao 
Shoushi Youxian Gongsi เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2556 บริษทัย่อยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงานท่ีสําคญัของกลุ่ม
บริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม นอกจากน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ บริษทัฯไดต้ดัจาํหน่ายเงินลงทุนสุทธิ
ของบริษทัย่อยดงักล่าว และบนัทึกกาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อยจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท ไวใ้นงบกาํไร
ขาดทุนรวมปี 2561 

บริษทัย่อย Pranda Jewelry Private Limited 

เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดีย Pranda Jewelry Private Limited ไดอ้อกและเสนอขายหุน้
กู้แปลงสภาพ (Fully Compulsorily Convertible Debentures) ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันจาํนวน 
34,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 รูปีอินเดีย มูลค่ารวม 340 ลา้นรูปีอินเดีย ให้กบับริษทัฯ โดยหุ้นกูด้งักล่าว
ทั้งหมดจะถูกแปลงสภาพเป็นหุน้ทุนท่ีชาํระเตม็มูลค่าแลว้ของบริษทัยอ่ย เม่ือครบกาํหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุน้
กูแ้ปลงสภาพ ทั้งน้ี อตัราการแปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นทุนจะถูกคาํนวณ ณ วนัท่ีทาํการแปลงสภาพตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งในประเทศอินเดีย 
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ภายใตส้ัญญาหุน้กูด้งักล่าว กาํหนดให้บริษทัยอ่ยจ่ายชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นอกจากน้ี ภายใตส้ัญญาหุน้กูด้งักล่าวไดก้าํหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัยอ่ยมีสิทธิซ้ือหุน้ทุนจากการแปลงสภาพคืนจาก
บริษทัฯ ในวนัท่ีหรือภายหลงัจากวนัท่ีมีการแปลงสภาพ และในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่สามารถซ้ือหุน้ทุนจาก
การแปลงสภาพคืนจากบริษทัฯได ้บริษทัฯจะเสนอขายหุ้นทุนจากการแปลงสภาพส่วนหน่ึงให้แก่ผูถื้อหุ้นส่วน
น้อยของบริษัทย่อยเพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ  และผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยดังกล่าว                       
ไม่เปล่ียนแปลง 

ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย เน่ืองจากเง่ือนไขของหุ้นดงักล่าวบงัคบัให ้            
ผูล้งทุนตอ้งใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้เม่ือครบกาํหนดแปลงสภาพ 

 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จาํกดั นาํเขา้และจาํหน่าย

วตัถุดิบโลหะมีค่า 
ไทย     

- ราคาทุน   40 40 3,600 3,600 
- ส่วนแบ่งขาดทุนสะสม     6,490 6,547 
รวมมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย     10,090 10,147 

 
 
 4.3 การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน 

 
     บริษทัฯ ได้จดัให้มีการประเมินทรัพยสิ์นคร้ังล่าสุดเม่ือเดือนตุลาคม 2560 ซ่ึงผูป้ระเมินราคาอิสระทาํการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีเป็นท่ีดินรอการพฒันาสําหรับโครงการในอนาคตโดยใช้
เกณฑว์ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (“Market Approach”)  
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลกัทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 

แหล่งทีต่ั้ง ทีต่ั้ง ขนาดพืน้ที ่
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนัคํา้
ประกนัเงนิกู้ 

มูลค่าตาม
บญัชีสุทธิ 
(พนับาท) 

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

ติดภาระจาํนอง 
ดงัหมายเหตุ 

570,852 

 เลข ท่ี ดิน  5830 หน้ าสํ ารวจ 
31604 

300 ตรว. บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ติดภาระจาํนอง
ดงัหมายเหตุ 

6,100 

 เลข ท่ี ดิน  6960 หน้ าสํ 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 

- - 

 ท่ีดินและอาคาร 333/1-3 เขต
อุตสาหกรรมสุรนารี  ตําบล
หนองระ เวี ย ง  อํา เภ อ เมื อ ง 
จงัหวดันครราชสีมา 30000 

 2,420 ตร.ว. บริษทัยอ่ยเป็น
เจา้ของ          

(บจก.  แพรนดา้ 
ลอดจ้ิง)  

- 9,756 

รวมอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 587,308 
 
หมายเหตุ  :   บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
จาํนวนประมาณ 587 ลา้นบาท ไปจดจาํนองเพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ 
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 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  
(ถา้มี) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

แหล่ง
ทีต่ั้ง 

ทีต่ั้ง 
ลกัษณะและ
ขนาดพืน้ที ่

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ
ผูกพนัคํา้
ประกนั
เงนิกู้ 

มูลค่าสุทธิ
หลงัหักค่า
เส่ือม     

(พนับาท) 

วตัถุประสงค์
ในการถอื
ครอง

ทรัพย์สิน 
กรุงเทพฯ ทีด่นิและส่วนปรับปรุง      

 2 8  ซ .บ างน า -ต ร าด  2 8 
แขวงบ างน า  เขตบ างน า 
กรุงเทพฯ 10260 

ประกอบดว้ย
อาคาร สาํนกังาน
และโรงงานเน้ือท่ี 

2,200 ตรว. 

บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ติดภาระ
จาํนอง ดงั
หมายเหตุ 

9,433 

สาํนกังานใหญ่ 

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

 
 

 68,092  

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

มีเน้ือท่ี 2,182 
ตรว. 

บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ติดภาระ
จาํนองดงั
หมายเหตุ 

17,229 

โรงงาน, 
อาคาร

สาํนกังานใหญ่ 
5 ชั้น 

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

 
228,746 

 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
จาํนองดงั
หมายเหตุ 

8,508 
หอพกัและ

อาคารสโมสร 
อาคารหล่อ
หลอมโลหะ 
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แหล่ง
ทีต่ั้ง 

ทีต่ั้ง 
ลกัษณะและขนาด

พืน้ที ่
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ
ผูกพนัคํา้
ประกนั
เงนิกู้ 

มูลค่าสุทธิหลงั
หักค่าเส่ือม    
(พนับาท) 

วตัถุประสงค์
ในการถอื
ครอง

ทรัพย์สิน 
 อาคาร  25,27,29 ซ.ลาซาล 

51 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

   3,872 

อาคารหล่อ
หลอมโลหะ 

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

เน้ือท่ี 1,075 ตรว. 
บริษทัฯ เป็น
เจา้ของ 

ไม่มี 

39,046 

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

    
15,888 

อาคารหล่อ
หลอมโลหะ 

 

ห้องชุด เลขท่ี 1093/64,  
68-70 แขวงบางนา  
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เน้ือท่ี 831.05  ตร.ม. 

บจก.พรีม่า 
โกลด์
อินเตอร์
เนชัน่แนล
เป็นเจา้ของ 

 23,244 สาํนกังาน 

 

ทีด่นิ 22 แขวงบางนา เขต
บางนา กรุงเทพฯ 10260 

เน้ือท่ี 724 ตร.ว. 
บริษทัเป็น
เจา้ของ 

ติดภาระ
จาํนองดงั
หมายเหตุ 

5,728 
อาคาร

สาํนกังาน
และโรงงาน 

ส่วนปรับปรุงอาคาร  
22 แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 

0 
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แหล่ง
ทีต่ั้ง 

ทีต่ั้ง 
ลกัษณะและ
ขนาดพืน้ที ่

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนัคํา้
ประกนัเงนิกู้ 

มูลค่าสุทธิ
หลงัหักค่า
เส่ือม  

(พนับาท) 

วตัถุประส
งค์ในการ
ถอืครอง
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 

 

ติดภาระจาํนอง
ดงัหมายเหตุ 

8,180 

โรงงาน 
 อาคาร 332-333 หมู่ 6      

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

6,963 

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

มีเน้ือท่ี 3,200 
ตรว. 

บริษทัเป็น 
เจา้ของ 

 
ไม่มี 

11,670 

โรงงาน 
 อาคาร 330 หมู่ 6              

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

15,046 

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

มีเน้ือท่ี 1,600 
ตรว. 

 

ติดภาระจาํนอง
ดงัหมายเหตุ 

1,600 

 

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

 

 

 319 
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แหล่งทีต่ั้ง 
 

ทีต่ั้ง 
ลกัษณะและ
ขนาดพืน้ที ่

ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพนัคํา้
ประกนัเงนิกู้ 

มูลค่าสุทธิ
หลงัหักค่า
เส่ือม         

(พนับาท) 

วตัถุประสงค์
ในการถอื
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 

 
 
3,667 

 
 

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 31,619  

รวมทีด่นิ ส่วนปรับปรุงทีด่นิ และอาคาร 498,850  
 

หมายเหตุ  :   บริษทัฯ และบริษทัย่อยได้นําท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
จาํนวนประมาณ 399 ลา้นบาท ไปคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 
 เคร่ืองจกัร เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สํานักงาน ยานพาหนะ และสินทรัพยร์ะหว่างการติดตั้งและก่อสร้าง 

รวมถึงส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่าของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี 

สินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
ภาระผูกพนัคํา้
ประกนัเงนิกู้ 

มูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือม 
(พนับาท)  

1. เคร่ืองจกัร บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มี 10,343 
2.เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใช้
สาํนกังาน 

บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มี 79,172 

3. ยานพาหนะ บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มี 1,456 
4. สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง บริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มี 4,360 
5. ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า บริษทัยอ่ย ไม่มี 1,851 

รวม 97,182 

รวมสินทรัพย์ – สุทธิ 596,032 
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 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  ไดแ้ก่ 
  ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ และตราสินคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีมูลค่าตามบญัชี
ท่ากบั 26.20 ลา้นบาท (2561 : 28.46 ลา้นบาท) 
  

 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 
       วนัท่ี  31 ณ ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย คือ การลงทุนในการผลิต จดัจาํหน่าย และการ     

คา้ปลีกเคร่ืองประดบัแทเ้ป็นหลกั และธุรกิจเช่าหอพกัในประเทศ และบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ซ่ึงเป็นธุรกิจนาํเขา้
และจาํหน่ายวตัถุดิบโลหะมีค่า  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

    (หน่วย: พนับาท) 
  หน่วย   

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ เงินตรา สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 2562 2561  2562 2561 2562 2561 
    (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
Pranda North America, Inc. 2 2 พนัเหรียญ

สหรัฐฯ 
100 100 120,283 120,283 

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

สหรัฐฯ 
100 100 48,180 48,180 

บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 200 200 ลา้นบาท 100 100 200,000 200,000 
บริษทั คริสตอลไลน์ จาํกดั 100 100 ลา้นบาท 96 96 96,000 96,000 
บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จาํกดั 50 50 ลา้นบาท 83 83 41,125 41,125 
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 14.96 14.96 ลา้นยโูร 75 75 573,303 573,303 
Pranda Jewelry Private Limited 150 150 ลา้นรูปีอินเดีย 51 51 213,439 213,439 
Pranda Trading (Shenzhen) Limited - 0.55 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 
- 100 - 17,437 

รวม      1,665,726 1,683,163 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (1,092,618) (1,015,591) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ      573,108 667,572 

 บริษทัฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 2562 
 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะ
กิจการสาํหรับปี 2562 เป็นจาํนวน 94 ลา้นบาท (2561 : 153 ลา้นบาท) 
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บริษทัย่อย Pranda Trading (Shenzhen) Limited 

เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ย Pranda Trading (Shenzhen) 
Limited  เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2558 เป็นตน้ไป ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงานท่ีสําคญัของกลุ่ม
บริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม นอกจากน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ บริษทัฯไดต้ดัจาํหน่ายเงินลงทุนสุทธิ
ของบริษทัย่อยดงักล่าว และบนัทึกกาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อยจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท ไวใ้นงบกาํไร
ขาดทุนรวมปี 2562 

บริษทัย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 

 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัย่อย Pranda & Kroll 
GmbH & Co. KG เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูใ่นระหว่าง
การชาํระบญัชี ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงานท่ีสําคญัของกลุ่มบริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคญัต่องบการเงินรวม นอกจากน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ 

 บริษทัย่อย Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Youxian Gongsi 

 เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ย Guangzhou Pangda Zhubao 
Shoushi Youxian Gongsi เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 27 กนัยายน 2556 บริษทัย่อยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงานท่ีสําคญัของกลุ่ม
บริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม นอกจากน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้าํระบญัชีเสร็จส้ินแลว้ บริษทัฯไดต้ดัจาํหน่ายเงินลงทุนสุทธิ
ของบริษทัย่อยดงักล่าว และบนัทึกกาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อยจาํนวนเงิน 2 ลา้นบาท ไวใ้นงบกาํไร
ขาดทุนรวมปี 2561 

บริษทัย่อย Pranda Jewelry Private Limited 

เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดีย Pranda Jewelry Private Limited ไดอ้อกและเสนอขายหุน้
กู้แปลงสภาพ (Fully Compulsorily Convertible Debentures) ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันจาํนวน 
34,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 รูปีอินเดีย มูลค่ารวม 340 ลา้นรูปีอินเดีย ให้กบับริษทัฯ โดยหุ้นกูด้งักล่าว
ทั้งหมดจะถูกแปลงสภาพเป็นหุน้ทุนท่ีชาํระเตม็มูลค่าแลว้ของบริษทัยอ่ย เม่ือครบกาํหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีออกหุน้
กูแ้ปลงสภาพ ทั้งน้ี อตัราการแปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นทุนจะถูกคาํนวณ ณ วนัท่ีทาํการแปลงสภาพตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งในประเทศอินเดีย 
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ภายใตส้ัญญาหุน้กูด้งักล่าว กาํหนดให้บริษทัยอ่ยจ่ายชาํระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นอกจากน้ี ภายใตส้ัญญาหุน้กูด้งักล่าวไดก้าํหนดเง่ือนไขใหบ้ริษทัยอ่ยมีสิทธิซ้ือหุน้ทุนจากการแปลงสภาพคืนจาก
บริษทัฯ ในวนัท่ีหรือภายหลงัจากวนัท่ีมีการแปลงสภาพ และในกรณีท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่สามารถซ้ือหุน้ทุนจาก
การแปลงสภาพคืนจากบริษทัฯได ้บริษทัฯจะเสนอขายหุ้นทุนจากการแปลงสภาพส่วนหน่ึงให้แก่ผูถื้อหุ้นส่วน
น้อยของบริษัทย่อยเพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ  และผู ้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยดังกล่าว                       
ไม่เปล่ียนแปลง 

ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย เน่ืองจากเง่ือนไขของหุ้นดงักล่าวบงัคบัให ้            
ผูล้งทุนตอ้งใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้เม่ือครบกาํหนดแปลงสภาพ 

 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จาํกดั นาํเขา้และจาํหน่าย

วตัถุดิบโลหะมีค่า 
ไทย     

- ราคาทุน   40 40 3,600 3,600 
- ส่วนแบ่งขาดทุนสะสม     6,490 6,547 
รวมมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย     10,090 10,147 

 
 
 4.3 การเปิดเผยราคาประเมินทรัพย์สิน 

 
     บริษทัฯ ได้จดัให้มีการประเมินทรัพยสิ์นคร้ังล่าสุดเม่ือเดือนตุลาคม 2560 ซ่ึงผูป้ระเมินราคาอิสระทาํการ

ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีเป็นท่ีดินรอการพฒันาสําหรับโครงการในอนาคตโดยใช้
เกณฑว์ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (“Market Approach”)  
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 
-ไม่มีคดีท่ีมีวงเงินฟ้องร้องตามเกณฑท่ี์ตอ้งเปิดเผย - 
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6.   ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 
 

6.1 ข้อมูลทัว่ไป 
6.1.1 ข้อมูลเกีย่วกบับริษัท 

 
ช่ือบริษทั    บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) 
ช่ือย่อหลกัทรัพย์                  PDJ (มีผลบงัคบัใช ้เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2561) 
ประเภทธุรกจิ    ผลิต จดัจาํหน่าย และคา้ปลีกเคร่ืองประดบัแทเ้ป็นหลกั 
 
ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่   เลขท่ี 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา 
     กรุงเทพมหานคร 10260 
เลขทะเบยีนบริษทั   0107537001986 
โทรศัพท์    +66 2769 9999 
โทรสาร                  +66 2769 9998 
ทุนจดทะเบยีน    634,769,950 บาท 
ทุนชําระแล้ว    462,395,601 บาท  
Home Page    www.pranda.com 
Responsible Person                นางปราณี คุณประเสริฐ    Email : pranee@pranda.co.th 
     นายปราโมทย ์เตียสุวรรณ์  Email : pramote@pranda.co.th 
     
 
ทีต่ั้งสาขา    เลขท่ี 332-333 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี อาํเภอเมือง 
     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 
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6.1.2 นิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป (ข้อมูล ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562) 
 

ช่ือนิติบุคคล / ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(%) ของ
บริษัท 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 
ของผู้ร่วมทุน 

ทุน            
จดทะเบียน 

ทุนชําระแล้ว 

บริษัท คริสตอลไลน์ จํากดั 
22 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต ้
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 และจดัจาํหน่าย
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: นายสนัติภาพ ริยาย 
Email: santiparp@pranda.com.vn 

ผลิต จดัจาํหน่าย 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 

จดัจาํหน่าย
เคร่ืองประดบัแท ้

 

75  14.96 
ลา้นยโูร 

14.96  
ลา้นยโูร 

ผูร่้วมทุน : Mr. Gregor Kroll 
 

  25   
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ช่ือนิติบุคคล / ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(%) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 
ของผู้ร่วมทุน 

ทุน            
จดทะเบียน 

ทุนชําระแล้ว 

บริษัท พรีม่าโกลด์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั 
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:นายชาญวทิย ์ เขียวนาวาวงศษ์า 
Email: chanvit@primagold.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 

มีอํานาจควบคุมการ
กาํหนดนโยบายและ
การดําเนินงานโดย 
บ จก .พ รี ม่ า โ ก ล ด ์
อิน เตอร์เนชั่นแนล
และรวมถึงมีอํานาจ
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 

จดัจาํหน่าย
เคร่ืองประดบัแท้

และ
เคร่ืองประดบั
แฟชัน่ใน
ประเทศ

สหรัฐอเมริกา
และแคนาดา 

100  2 พนัเหรียญ
สหรัฐฯ 

2 พนัเหรียญ
สหรัฐฯ 
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ช่ือนิติบุคคล / ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 
ของผู้ร่วมทุน 

ทุน           จด
ทะเบียน 

ทุนชําระแล้ว 

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 

จดัจาํหน่ายเคร่ืองประดบั
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 

จดัจาํหน่าย 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 

จดัจาํหน่ายเคร่ืองประดบั
แทใ้นประเทศอินเดีย 

51  
 
 

150 
ลา้นรูปีอินเดีย 

87.2114  
ลา้นรูปีอินเดีย 

 

ผูร่้วมทุน : Gunjan Jewelry Private Limited    
49 
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ช่ือนิติบุคคล / ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วน
การถือหุ้น 

(%) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 
ของผู้ร่วมทุน 

ทุน            
จดทะเบียน 

ทุนชําระแล้ว 

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 และจดัจาํหน่าย
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 

  

25 
20 
20 
10 

  

บริษัท เคแซด - แพรนด้า จํากดั   
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 

นาํเขา้และจดัจาํหน่าย
โลหะเน้ือเงินบริสุทธ์ิ
และทองคาํบริสุทธ์ิใน

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  

 ข้อมูลสําคญัอืน่                       - ไม่มี - 

ช่ือนิติบุคคล / ที่อยู่ ประเภทธุรกจิ 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 
ของผู้ร่วมทุน 

ทุน            
จดทะเบียน 

ทุนชําระแล้ว 

บริษัท แพรนด้า ลอดจิง้ จํากดั 
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
อสงัหาริมทรัพย/์ 
สงัหาริมทรัพย ์

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) จํากดั 
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 สํานักงาน อวีาย จํากดั 
(เดมิช่ือ บริษัท สํานักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จํากดั) 
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 จํากดั 
62/15 ซอยธนิยะ ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 
โทรศพัท ์+66 2235 3339 โทรสาร +66 2235 3076 
www.rlcounsel.com  
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ส่วนที ่2  
การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7.   ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 
 

7.1  จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 
1. บริษทัมีทุนจดทะเบียน 634,769,950 บาท  

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท เรียกชาํระแลว้ 462,395,601 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 462,395,601 หุน้ 
 

2. บริษทัไม่มีหุน้ประเภทอ่ืน   
 

7.2  ผู้ถือหุ้น  
1. รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 

(ก) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

 

รายช่ือผู้ถอืหุ้นใหญ่  จํานวนหุ้นทีถ่อื สัดส่วนการถอืหุ้น  

1. กลุ่มครอบครัวผูก่้อตั้งบริษทั 166,182,003 35.94% 

    นางพนิดา เตียสุวรรณ์ 23,676,657 5.12% 

    นายปรีดา เตียสุวรรณ์ 23,371,196 5.05% 

    นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 20,460,945 4.42% 

    นางปราณี คุณประเสริฐ 11,497,956 2.49% 

    นางรัชรา พรรุ่งโรจน ์ 10,172,682 2.20% 

    นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์ 9,860,595 2.13% 

    นางประพีร์   สรไกรกิติกลู 7,868,188 1.70% 

    นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์ 2,890,531 0.63% 

    บุตรและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูก่้อตั้ง 39,378,110 8.52% 

    บริษทั แพรนดา้ โฮลด้ิง จาํกดั/1 17,005,143 3.68% 

2. นายประทีป ตั้งมติธรรม 43,595,456 9.43% 

3. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 21,187,468 4.58% 

4. นายสมชาย ปัดภยั 22,883,575 4.95% 

5. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 14,370,457 3.11% 

6. BANK OF SINGAPORE LIMITED 12,584,993 2.72% 

7. กองทุนเปิด บวัหลวงสิริผลบรรษทัภิบาล 7,140,100 1.54% 
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รายช่ือผู้ถอืหุ้นใหญ่  จํานวนหุ้นทีถ่อื สัดส่วนการถอืหุ้น  

8. J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND 5,685,804 1.23% 

9. กองทุนเปิด บวัหลวงสิริผลบรรษทัภิบาลเพื่อการเล้ียงชีพ 5,655,400 1.22% 

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

3,980,231 0.86% 

รวม 303,265,487 65.59% 
 

 

 ผูถื้อหุ้นสามารถดูรายช่ือผูถื้อหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพ่ือประชุมสามญัประจาํปีปัจจุบนัไดจ้ากเว็บไซต ์              
ของบริษทั (www.pranda.com หรือ www.pranda.co.th ส่วน Investor Relations หวัขอ้ ขอ้มูลสาํหรับผูถื้อหุน้ : ผูถื้อหุน้รายใหญ่) 
ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 
 

หมายเหตุ /1 บริษทั แพรนดา้ โฮลด้ิง จาํกดั มีผูถื้อหุน้ประกอบดว้ย:- 
 

รายช่ือผู้ถอืหุ้น  จํานวนหุ้นทีถ่อื สัดส่วนการถอืหุ้น  

1. นางสาวจรุณีย ์     เตียสุวรรณ์ 220,000 22.00% 

2. นายปิติพงษ ์         เตียสุวรรณ์ 170,000 17.00% 

3. นางปราณี          คุณประเสริฐ 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. นายชยัศกัด์ิ ศกัด์ิธนเศรษฐ 50,000 5.00% 

9. นายมนสั บารมีชยั 20,000 2.00% 

รวม 1,000,000 100.00% 
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(ข) ไม่มีกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการจดัการหรือการดาํเนินงานของบริษทัอย่างมี
นยัสาํคญั 

      กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ท่ีมีอิทธิพล ประกอบดว้ย กลุ่มครอบครัวผูก่้อตั้งตาม (ก) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก 
2. บริษทัไม่ได้ประกอบธุรกจิโดยการถอืหุ้นในบริษทัอืน่ (holding company)  
 

 

3. บริษทัไม่มีข้อตกลงระหว่างกนักบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ในเร่ืองทีม่ีผลกระทบต่อการเสนอขายหลกัทรัพย์และการ               
    บริหารงานของบริษทั 
 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่  

  ณ  วัน ท่ี  19  ธันวาคม  2560  คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติและเสนอต่อท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้น ซ่ึ ง               
จดัข้ึนในวนัท่ี 29 มกราคม 2561 บริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จํานวนวงเงินไม่เกิน 500              
ล้านบาท ให้แก่กองทุน Advance Opportunity Fund I โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

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

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

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

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

เงือ่นไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ ระยะเวลาในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีกาํหนด 1 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ี
ประชุมมีมติอนุมติัใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
บริษทัฯจะออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเม่ือบริษทัฯดาํเนินการขายหุ้นท่ียงั
ไม่ไดจ้าํหน่ายแลว้เสร็จตามโครงการซ้ือหุ้นคืนท่ีบริษทัฯเผยแพร่
ข่าวเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 หรือครบกาํหนดระยะเวลาการขาย
หุน้ทุนซ้ือคืนดงักล่าว 

อตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ร้อยละ 1 ต่อปี 
อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ 3 ปีนับจากวนัท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ี

ประธานกรรมการบริหาร  หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการบริหารกําหนด ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับภาวะตลาดใน
ขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในแต่ละคร้ัง 
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การชําระคนืเงนิต้น ทยอยคืนเงินตน้หรือชาํระงวดเดียวเม่ือครบกาํหนด ตามขอ้กาํหนด
และเง่ือนไขในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ราคาแปลงสภาพ ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นบริษทัฯต่อหุ้นไม่
นอ้ยกว่า 7 วนัทาํการแต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีจะ
แปลงสภาพ 

ในปี 2561 บริษทัฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่กองทุน Advance Opportunities Fund I   และกองทุน 
Advance Credit Fund SPC - Golden Fund SP จาํนวนเงิน 50 ลา้นบาทและ 50 ลา้นบาทตามลาํดบั และกองทุนดงักล่าวไดใ้ชสิ้ทธิ
แปลงสภาพภายใตหุ้้นกูแ้ปลงสภาพน้ีเป็นจาํนวนเงิน 40 ลา้นบาท โดยคิดเป็นจาํนวนหุ้นท่ีออกจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
15,110,788 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็นจาํนวนทุนชําระแล้วท่ีบริษัทฯจดทะเบียนเท่ากับ 15,110,788 บาท               
ซ่ึงบริษทัฯดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

ในระหว่างปีปัจจุบัน กองทุน Advance Opportunities Fund I ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพน้ีจํานวน              
21 ลา้นบาท โดยคิดเป็นจาํนวนหุ้นท่ีออกจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 13,169,548 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท คิดเป็น
จาํนวนทุนชาํระแลว้ท่ีบริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนเท่ากบั 13,169,548 บาท   ซ่ึงบริษทัฯดาํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาํระดงักล่าวกบั
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

2) ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ ทีม่อบให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษทัฯ 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1)   อนุมั ติ ให้ บ ริษัทฯออกและ เสนอขายใบสํ าคัญ แสดงสิท ธิ ท่ี จะ ซ้ื อ หุ้ นส ามัญ ของบ ริษัทฯ  ค ร้ัง ท่ี  2               
(PDJ-W2) จาํนวนไม่เกิน 25,595,562 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 16 หุ้นเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ             
1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุ้น ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดอ้อกใบสาํคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดจาํนวน 25,594,557 หน่วยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯแลว้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ
มีอายกุารใชสิ้ทธิ 1 ปี สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 คร้ังเม่ือครบกาํหนด 1 ปีนบัแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ซ่ึงวนัใชสิ้ทธิวนัแรกและวนัสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2562 

2) อ นุ มั ติ ให้ บ ริษัท ฯออกและ เสนอขายใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จะ ซ้ื อ หุ้ น ส ามัญ ของบ ริษัท ฯค ร้ั ง ท่ี  3               
(PDJ-W3) จาํนวนไม่เกิน 25,595,563 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 16 หุ้นเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ             
1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุ้น ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัทั้งหมดจาํนวน 25,594,557 หน่วยให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯแลว้ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ           
มีอายกุารใชสิ้ทธิ 2 ปี สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 คร้ังเม่ือครบกาํหนด 2 ปีนบัแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
ซ่ึงวนัใชสิ้ทธิวนัแรกและวนัสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2563 
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3) อ นุ มั ติ ให้ บ ริษัท ฯออกและ เสนอขายใบสํ าคัญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จะ ซ้ื อ หุ้ น ส ามัญ ของบ ริษัท ฯค ร้ั ง ท่ี  4               
(PDJ-W4) จาํนวนไม่เกิน 51,191,125 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ           
1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุ้น ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญทั้ งหมดจํานวน 51,190,390 หน่วยให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทฯแล้ว ใบสําคัญ               
แสดงสิทธิ มีอายกุารใชสิ้ทธิ 3 ปี สามารถใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 คร้ังเม่ือครบกาํหนด 3 ปีนบัแต่วนัออกใบสาํคญั
แสดงสิทธิ ซ่ึงวนัใชสิ้ทธิวนัแรกและวนัสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2564 

เม่ือวัน ท่ี  7 กุมภาพันธ์  2562 ผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  PDJ-W2 ได้ใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ               
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิจาํนวน 24,586,265 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 24,586,265 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ราคาใชสิ้ทธิหุ้นละ 1 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 24,586,265 บาท และ
บริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนการเพ่ิมทุนชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 

3) อนุมติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่กรรมการและพนักงานของ  
บริษทัฯและหรือบริษทัย่อย คร้ังที ่2  

ชนิด ระบุช่ือผูถื้อ และไม่สามารถเปล่ียนมือได ้

ระยะเวลาเสนอขาย ภายใน 1 ปีนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ
สาํหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 

จํานวนทีอ่อก 20,476,450 หน่วย  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท 

สัดส่วนการใช้สิทธิซ้ือ
หุ้นสามัญของบริษทั 

ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิสําหรับกรรมการและพนักงานคร้ังท่ี 2 สามารถใช้สิทธิได้ตาม
รายละเอียดดงัน้ี 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1:  สามารถใชสิ้ทธิสะสมรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของใบสําคญัแสดง
สิทธิสาํหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรร
จากบริษทั 

การใช้สิทธิคร้ังท่ี 2: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของใบสําคญัแสดง
สิทธิสาํหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรร
จากบริษทั (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1 และ 2) 

 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)                                                                      แบบ 56-1 ประจาํปี 2562 

 

7. ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้                                            ส่วนที 2 หนา้ 43 

การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 3: สามารถใชสิ้ทธิสะสมรวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 100 ของใบสําคญัแสดง
สิทธิสาํหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละคนไดรั้บจดัสรร
จากบริษทั (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1-3) 

วธีิการพจิารณาจัดสรร บริษทัจะพิจารณาจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 ตาม
ความสาํคญัของกรรมการและพนกังานต่อการดาํรงอยูแ่ละการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ความ
เหมาะสมจากตาํแหน่งหนา้ท่ีงาน ความรับผดิชอบท่ีมีต่อบริษทั อายงุาน ประสบการณ์ 
ผลประโยชนท่ี์จะนาํมาสู่บริษทัในอนาคต  

อายุใบสําคญัแสดงสิทธิ
สําหรับกรรมการและ
พนักงานคร้ังที ่2 

3 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 

อตัราการใช้สิทธิ ใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 จาํนวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้
สามญัเพ่ิมทุนบริษทัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับ
สิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2 สามารถใชสิ้ทธิไดปี้ละ 1 คร้ัง 
ในวนัครบรอบปีแต่ละปี นบัแต่วนัออกใบสาํคญัแสดงสิทธิสาํหรับกรรมการและพนกังานคร้ัง
ท่ี 2 ในกรณีท่ีวนักาํหนดการใชสิ้ทธิตรงกบัวนัหยดุทาํการของบริษทั ให้เล่ือนวนักาํหนดการ
ใชสิ้ทธิดงักล่าวเป็นวนัทาํการสุดทา้ยของบริษทั ก่อนหนา้วนักาํหนดการใชสิ้ทธิ 

 
 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิประจาํปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ               
โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาถึงกาํไรจากการดําเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวร เง่ือนไข               
ทางการเงิน และการตั้งสาํรองทุนตามท่ีกฎหมายกาํหนด ทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 

 

บริษทัย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการหลงัหักสํารองตามท่ีกฎหมายกาํหนด โดยคณะกรรมการจะ
พิจารณาถึงกาํไรจากการดาํเนินงาน เง่ือนไขทางการเงิน และความตอ้งการเงินทุน และจะเสนอผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัเงินปันผลท่ี
บริษทัฯ จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ยอ้นหลงัตั้งแต่ปี 2544-2562 เป็นดงัน้ี 
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ประจําปี 
กาํไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละการ
จ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผลจ่าย 
(ล้านบาท) 

จํานวนหุ้น 
(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 
เงินปันผลพิเศษจากกาํไรสะสมซ่ึงเป็นกาํไร
สุทธิของปี 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 
เงินปันผลพิเศษจากกาํไรสะสมซ่ึงเป็นกาํไร
สุทธิของปี 2548 

- - 111.84 372.79 0.30 

2549 432.27 58.36 252.28 388.13 0.65 

2550/2  396.49 54.90 217.66 395.75 0.55 

2551 300.07 52.75 158.29 395.75 0.40 

เงินปันผลระหวา่งกาลของกาํไรสุทธิงวด
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 

เงินปันผลพิเศษจากกาํไรสะสมซ่ึงเป็นกาํไร
สุทธิของปี 2551 

- - 119.48 398.25 0.30 

เงินปันผลพิเศษจากกาํไรสะสมซ่ึงเป็นกาํไร
สุทธิของปี 2550 

- - 120.20 400.67 0.30 

2553 343.79 58.33 200.54 401.09 0.50 

เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสุทธิงวด        
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 

เงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสุทธิงวด        
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 
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ประจําปี 
กาํไรสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละการ
จ่ายเงนิปันผล 

เงนิปันผลจ่าย 
(ล้านบาท) 

จํานวนหุ้น 
(ล้านหุ้น) 

เงนิปันผลต่อ
หุ้น (บาท) 

2558 67.05 30.01 20.12 402.39 0.05 
2559 (1.32) - - - - 
2560 (419.25) - - - - 
2561 48.35 - - - - 
2562 (508) - - - - 
เงินปันผลพิเศษจากกาํไรสะสมซ่ึงเป็นกาํไร
สุทธิของปี 2555/3 414.27 11.75 48.67 486.71 0.10 

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

ผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่เกินร้อยละ 60 ของกาํไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ีเน่ืองจาก ปี 2550 เป็นตน้ไป
บริษัทฯ  ได้เปล่ียนแปลงการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการจาก                
“ส่วนไดเ้สีย” เป็น “วธีิราคาทุน” ส่งผลทาํใหก้าํไรสุทธิของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากนั 

/3 คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ซ่ึงประชุมวนัท่ี 28 เมษายน 2563 เพ่ือพิจารณา

อนุมติัจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมซ่ึงเป็นกาํไรสุทธิของปี 2555  
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8. โครงสร้างการจดัการ 
8.1 คณะกรรมการบริษัท   

    คณะกรรมการบริษทั  ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร             
ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทั้งดา้นการเงิน การบญัชี การบริหารจดัการและอ่ืนๆ ท่ีเป็น
ประโยชนต่์อบริษทัทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 4 ท่าน  
2. กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 6 ท่าน โดยในจาํนวนน้ีประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน 
 

รายช่ือ ตาํแหน่ง วนัทีด่าํรงตาํแหน่ง /1 

1. นายปรีดา         เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษทั 23 เมษายน 2562/2 

2. นางประพีร์      สรไกรกิติกลู รองประธานกรรมการบริษทั 23 เมษายน 2562/2 
3. นางสุนนัทา     เตียสุวรรณ์ กรรมการ 20 เมษายน 2560 
4. นางปราณี        คุณประเสริฐ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 20 เมษายน 2560 
5. นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์ กรรมการ 18 เมษายน 2561 
6. นางสาวพิทยา  เตียสุวรรณ์ กรรมการ 23 เมษายน 2562/2 

7. นายวีระชยั       ตนัติกลุ 
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

18 เมษายน 2561 

8. นางรวิฐา          พงศนุ์ชิต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 18 เมษายน 2561 

9. นายจาํนงค ์    วฒันเกส กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 20 เมษายน 2560 

10. นายเดชา       นนัทนเจริญกลุ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผูจ้ดัการ
(สายตลาด) 

   23 เมษายน 2562/2  

   หมายเหตุ :   /1 วนัท่ีดาํรงตาํแหน่ง เป็นวนัท่ีดาํรงตาํแหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระท่ีกาํหนดตามขอ้บงัคบับริษทั 

   /2 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 มีมติให้ดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ 
นายปรีดา  เตียสุวรรณ์ นางประพีร์ สรไกรกิติกลู และนางสาวพิทยา  เตียสุวรรณ์ พร้อมทั้งมีมติแต่งตั้งกรรมการ
เขา้ใหม่ ไดแ้ก่ นายเดชา นนัทนเจริญกลุ 

 

รายนามท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริษทั ไดแ้ก่  นางพนิดา เตียสุวรรณ์  
 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษทั 
กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามและทาํการแทนบริษทั ประกอบดว้ย นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์ หรือนางประพีร์  สรไกรกิติกลู 

หรือนางปราณี คุณประเสริฐ  ลงลายมือช่ือร่วมกบั นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์ หรือนางสาวพิทยา   เตียสุวรรณ์ หรือนายเดชา 
นนัทนเจริญกลุ รวมเป็นสองคนพร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั 
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องค์ประกอบของกรรมการบริษัท 
1. คณะกรรมการบริษทัไม่จาํเป็นตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
2.  คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 20 คน และกรรมการไม่น้อยกว่า                

ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษทัจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติั
ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

3.  คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คนโดยท่ี
กรรมการอิสระดาํรงตาํแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระคร้ังแรก 

4.  คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
5.  ประธานกรรมการบริษทั ตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ 
6.  การแต่งตั้งกรรมการใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและขอ้กาํหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมีความโปร่งใสและ

ชดัเจน ในการสรรหากรรมการใหด้าํเนินการผา่นกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และการ
พิจารณาจะตอ้งมีประวติัการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดท่ีเพียงพอเพื่อ
ประโยชนใ์นการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้ 

7.   กรรมการบริษทัมีวาระการดาํรงตาํแหน่งตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจถูก
เลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกได ้

8.  คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย (Board Diversity) ทั้ งในด้านทักษะ เช่น                   
ด้านอุตสาหกรรม บญัชีและการเงิน การจัดการ และกฎหมาย เป็นตน้ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลกัษณะ              
เฉพาะดา้น ตลอดจนเพศและอายุท่ีจาํเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร ทั้งน้ีตอ้งมีกรรมการ               
ท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารอยา่งนอ้ย 1 คนท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัดาํเนินกิจการอยู ่

9.  คณะกรรมการบริษทัมีสัดส่วนระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารท่ีสะทอ้นอาํนาจท่ีถ่วงดุล
กนัอยา่งเหมาะสม โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษทัเป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร ซ่ึงสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการ
ทาํงานของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งอิสระ 

 

คุณสมบัติของกรรมการ 
1.    กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจและมีเวลาเพียง

พอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้
2.    ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจาํกดั รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการ               

ขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด  

3.    ไม่เป็นบุคคลท่ีฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง มติคณะกรรมการ หรือขอ้ตกลง การจดทะเบียนหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนหนงัสือเวียนท่ีกาํหนดใหถื้อปฏิบติัท่ีอาจมีผลกระทบอยา่งร้ายแรง ต่อสิทธิประโยชน์หรือการ
ตดัสินใจของผูถื้อหุน้หรือผูล้งทุนหรือการเปล่ียนแปลงในราคาหลกัทรัพย ์
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4.     กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและ
เป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

 
คุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
1.   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น              

รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
2.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจาํ หรือ ผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั เวน้แต่ จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ี ยื่นคาํขออนุญาตต่อ
สาํนกังาน ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการ
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา  คู่สมรส 
 พี่นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอ
ใหเ้ป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้น                
ท่ีมีนยัหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขอ
อนุญาตต่อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพย ์

      ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ: ให้รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินดว้ยการรับหรือให้
กูย้ืม คํ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทาํนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทั หรือ
คู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ยี่สิบลา้น
บาทข้ึนไปแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ีการคาํนวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ใน
การพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั 

5.  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการ
เกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2562 

 

 
8.โครงสร้างการจดัการ                                 ส่วนท่ี 2 หนา้ 49 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงินซ่ึงไดรั้บ
ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียืน่คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือ ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น                    
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังานท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย  

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 
 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามขอ้ 1 ถึง ขอ้ 9 แลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อย
ลาํดบัเดียวกนัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective 
decision)ได ้

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 

 ในการดาํเนินการของบริษทั กรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบความระมดัระวงั และรอบคอบ 
(Duty of Care) และความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั
ของบริษทั มติคณะกรรมการ และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Duty of Obedience)                  
การเปิดเผยข้อมูลต่อผู ้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty  of Disclosure) และ                     
ใหค้ณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 

 

1.  กาํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ์ และนโยบายของบริษทั รวมทั้งดูแลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
2.  พิจารณากาํหนด และแกไ้ขเปล่ียนแปลงกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนักลุ่มบริษทั และกาํหนดเง่ือนไขตามความจาํเป็น

เพื่อรักษาประโยชนข์องบริษทั และไม่ขดัต่อกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.  ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งผูบ้ริหารระดบัสูง 
4. การพิจารณาและติดตามงาน ดงัต่อไปน้ี 

4.1 ติดตามความคืบหน้าของการดาํเนินการด้านกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ครอบคลุมถึงแผนงานด้านต่างๆซ่ึงอาจส่ง  
ผลกระทบท่ีสําคญัต่อความสําเร็จในกลยุทธ์ของกลุ่มบริษทัหรือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง  ท่ีสําคญัทางกลยุทธ์ของกลุ่ม
บริษทั 
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4.2 ติดตามผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย และประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ในกรณีท่ีผลการ
ดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดจะตอ้งมีการหารือเพื่อหาขอ้แกไ้ข เป้าหมายดงักล่าวควรครอบคลุมหลายๆ ดา้น  
ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดชันีวดัประสิทธิภาพของผลปฏิบติัและ การเปรียบเทียบกบัคู่แข่งอ่ืนๆ 
5. การบริหารบุคลากร ดงัต่อไปน้ี 
    5.1 พิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการ และใหค้วามเห็นชอบกบัวิสยัทศัน ์และกลยทุธ์ทางดา้นการบริหารบุคลากร  
          และแผนพฒันาบุคลากร 
    5.2 พิจารณาร่วมกบัฝ่ายจดัการ และใหค้วามเห็นชอบกบักลยทุธ์ดา้นค่าตอบแทนของกลุ่มบริษทั พิจารณา  
           และอนุมติัแผนค่าตอบแทนต่างๆท่ีอิงกบัผลการปฏิบติังานเพ่ือก่อให้เกิดแรงจูงใจในการว่าจา้งและรักษาบุคลากรท่ีมี
ศกัยภาพสูง 
     5.3 ดูแลให้มีหลกัเกณฑ ์วิธีการ และกระบวนการท่ีชดัเจนโปร่งใส เหมาะสม  และเป็นประโยชน์ต่อองคก์รในการสรรหา 
ถอดถอน หรือเลิกจ้างกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารระดับสูง ตลอดจนท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้บริษัทมี                     
คณะผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม และมีประสบการณ์ในการดาํเนินกิจการของกลุ่มบริษทัให้มี
ประสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จ 
     5.4 ดูแลให้กลุ่มบริษทัมีกระบวนการท่ีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผูบ้ริหารระดับสูงโดยเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายประจาํไตรมาส และประจาํปีท่ีร่วมกนักาํหนดไว ้
     5.5 ดูแลใหมี้การจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
6.  การดูแลความครบถว้นสมบูรณ์ ดงัต่อไปน้ี 
     6.1 ทบทวนและใหค้วามเห็นชอบวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ   
            ดูแลใหมี้การส่ือสารใหก้บัผูป้ฏิบติังานทุกระดบัของบริษทั 
     6.2 รายงานความรับผดิชอบทางการเงินประจาํปีเพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ผูถื้อหุน้ไดรั้บรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้ง 
     6.3 ติดตามการดาํเนินกิจการของกลุ่มบริษทัตลอดเวลาเพ่ือให้มัน่ใจว่ากรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการดาํเนินกิจการตาม
กฎหมายและนโยบายท่ีวางไว ้
     6.4 ดูแลกระบวนการการตรวจสอบภายในในบทบาททางดา้นการควบคุมท่ีสาํคญั 
     6.5 ดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงท่ีสาํคญั 
     6.6 ดูแลใหมี้กระบวนการจดัการท่ีชดัเจนและโปร่งใสเก่ียวกบัการทาํรายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง  
           รวมทั้งดูแลใหมี้การรายงานต่อคณะกรรมการอยา่งสมํ่าเสมอ 
     6.7 ดูแลให้มีระบบควบคุมท่ีมีประสิทธิผล ให้ขอ้มูล ถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย
กฎระเบียบ รวมทั้ งกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง การดูแลทรัพยสิ์น การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ                
เกิดประโยชนสู์งสุด 
     6.8 จดัให้มีการถ่วงดุลอาํนาจของฝ่ายจดัการ และ/หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมโดยให้ความสําคญัต่อ
สดัส่วนหรือจาํนวนของกรรมการอิสระ ในคณะกรรมการ 
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     6.9 ดูแลให้มีกระบวนการในการจดัส่งขอ้มูลเพื่อให้คณะกรรมการได้รับขอ้มูลจากฝ่ายจดัการอย่างเพียงพอท่ีจะทาํให้
สามารถปฏิบติัตามอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
     6.10 ดูแลให้มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน และมีการส่งล่วงหน้าก่อนวนัประชุม ดูแลการจดัทาํรายงานการ
ประชุมให้มีรายละเอียดครบถว้น และมีระบบการจดัเก็บและควบคุมมิให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมภายหลงัรับรอง
รายงานการประชุมไปแลว้ 
    6.11 ติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึน 
   6.12 ดูแลให้บริษทัมีระบบท่ีเหมาะสมในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัและสาธารณชนและ
ติดตามการปฏิบติัตามระบบนั้น 
   6.13 ดูแลใหมี้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง มีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน 
   6.14 ปกป้องและสร้างช่ือเสียงของบริษทั 
7.  การจดัตั้ง และกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
      7.1  จัดตั้ งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  ตามความเหมาะสมและความจําเป็นเพื่อสนับสนุน  การบริหารงานของ
คณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบ ต่อสงัคม 
      7.2  พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  ตลอดจนเป ล่ียนแปลงองค์ประกอบ  รวมทั้ ง            
เปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัต่อการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไดแ้ต่งตั้งข้ึน 
8. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 
     8.1 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยทาํการ
ประเมิน 2 รูปแบบ คือ 
         8.1.1 แบบประเมินรายบุคคล - ประเมินตนเอง (Self Assessment)  
         8.1.2 แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
     8.2 นาํผลประเมินและขอ้คิดเห็นต่างๆ เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือร่วมกนัสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการใหดี้ยิง่ข้ึน 
9. ดูแลใหบ้ริษทัดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ยดึหลกัธรรมาภิบาล และไม่สนบัสนุนการคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบไม่วา่ทางตรง
หรือทางออ้ม 
10.  อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผูห้น่ึงผูใ้ดและไม่ดาํเนินการใดๆท่ีเป็นการขดัแยง้หรือแข่งขนักบั

ผลประโยชนข์องบริษทัฯ 
11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสํานึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ พร้อมทั้งกาํกบัดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม  เพ่ือลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใชอ้าํนาจอยา่งไม่ถูกตอ้ง รวมทั้งป้องกนัการกระทาํ
ผดิกฎหมาย 
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12. ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นสามารถ                  
ใชสิ้ทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง และไดรั้บข่าวสารอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ตรวจสอบได ้และ
ทนัเวลา 

13.  ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัเคารพสิทธิและปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
อ่ืนอยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส กาํกบัดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางการส่ือสารในการรับและจดัการกบัขอ้ร้องเรียน
ของผูท่ี้ประสงคจ์ะแจง้เบาะแสหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างชดัเจน และเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายสามารถ
ติดต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง 

14.  ใหป้ระธานกรรมการบริษทัดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีกล่าวขา้งตน้อยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

15. จัดให้มีเลขานุการบริษทั(Corporate Secretary) เพื่อช่วยดาํเนินกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการและบริษทัอันได้แก่                 
การประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนการให้คาํแนะนาํแก่กรรมการและบริษทัในการปฏิบติัและดาํเนินการ              
ให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการและบริษทัฯ มีการเปิดเผย
ขอ้มูลสารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และสนบัสนุนให ้ การกาํกบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี 

 
 

อาํนาจดําเนินการของคณะกรรมการบริษัท 
1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอาํนาจหน้าท่ีให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผูจ้ดัการ              
เพื่อนาํไปปฏิบติั 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนกระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
   แทนคณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีการมอบอาํนาจดงักล่าว ผูไ้ดรั้บมอบอาํนาจนั้นตอ้งไม่มีอาํนาจอนุมติัรายการท่ีบุคคลดงักล่าว 
   หรือบุคคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแยง้ (“บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้”) ใหมี้ความหมายตามท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศของ 
   คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใด 
   กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
            

เวน้แต่เร่ืองท่ีกฎหมายและขอ้บังคบัของบริษทั รวมถึงการทาํรายการตามหลักเกณฑ์ขอ้กาํหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดให้เร่ืองท่ีจะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม                    
ผูถื้อหุ้นก่อน ทั้งน้ีกาํหนดให้รายการท่ีกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนอ่ื์นใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ใหก้รรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
1. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้าย 
     ของบริษทั 
5. อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
 
5. อนุมติัการใหกู้ย้มืแก่บริษทัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะผูถื้อหุน้ หรือบริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการ 
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    คา้ต่อกนัหรือบริษทัอ่ืน ในวงเงินส่วนท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
6. อนุมติัการเขา้คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัในฐานะผูถื้อหุน้ในวงเงินส่วนท่ีเกิน 
    อาํนาจคณะกรรมการบริหาร หรือบริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืน  
7. อนุมติัการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษทัยอ่ย 
8. อนุมติัการเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
9. อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหน้ี ในวงเงินส่วนท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
10. อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร ในวงเงินส่วนท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
11. อนุมติัการปรับสภาพ ทาํลาย ตดับญัชี ซ่ึงสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีเลิกใช ้ชาํรุดสูญหาย ถูกทาํลาย 
      เส่ือมสภาพหรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้มีมูลค่าทางบญัชีรวมในวงเงินส่วนท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
12. อนุมติัซ้ือสินคา้ วตัถุดิบ และวสัดุส้ินเปลือง จาํนวนเงินเกินกวา่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป 
13. อนุมติัค่าใชจ่้ายทัว่ไป เกินกวา่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป 
14. อนุมติัค่าใชจ่้ายในการบริจาคเพื่อการกศุล การใหเ้งินสนบัสนุนจาํนวนเงินเกินกวา่  5 แสนบาท  ข้ึนไป 
15. อนุมติัค่าใชจ่้ายในการใหค่้าของขวญั และค่าบริการตอ้นรับจาํนวนเงินเกินกวา่ 1 แสนบาท ข้ึนไป 
16. อนุมัติซ้ือทรัพยสิ์นถาวรท่ีมีการตั้ งงบประมาณเกินกว่า 20 ล้านบาทข้ึนไป และไม่ได้ตั้ งงบประมาณอนุมติัเกินกว่า                     
5 ลา้นบาทข้ึนไป 

17. อนุมัติการประนีประนอม การระงบัข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี  และ/หรือ การ      
ดาํเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษทั สําหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสัยทางการคา้ของบริษทั และ/หรือท่ีเป็น      
ปกติวิสยัทางการคา้ในส่วนท่ีมีทุนทรัพยเ์กินอาํนาจ คณะกรรมการบริหาร 

18. อนุมติัการเขา้ทาํธุรกรรมท่ีมิใช่ปกติวิสยัของธุรกิจในวงเงินส่วนท่ีเกินอาํนาจคณะกรรมการบริหาร 
19. เสนอการเพ่ิมทุนหรือลดทุน หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั                 

และ/หรือ วตัถุประสงคข์องบริษทัต่อผูถื้อหุน้ 
20. มอบอาํนาจให้แก่ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผูจ้ ัดการ และพนักงานระดับ      

ผูบ้ริหารของบริษทั หรือบุคคลอ่ืนใดทาํการแทนได ้ภายใตข้อบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
21. มีอาํนาจเชิญฝ่ายท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ กรรมการผูจ้ดัการ และพนกังานระดบับริหาร 
      ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ใหค้วามเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจาํเป็น 
22. พิจารณาและอนุมติัแผนธุรกิจประจาํปีและงบประมาณ ท่ีฝ่ายจดัการนาํเสนอ 
23. พิจารณาและอนุมติัเร่ืองท่ีสาํคญัของธุรกิจ ตามท่ีกฎหมายกาํหนด ขอ้บงัคบัของบริษทั 
24. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษทั 
25.  บรรดาอาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริษทัดังกล่าวขา้งต้น ท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองการได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึง      

สินทรัพยแ์ละการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ใหป้ฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
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 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัในหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ในการทาํธุรกรรม
ระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ย กบักรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ใหฝ่้ายจดัการสามารถอนุมติัการทาํธุรกรรม
ดงักล่าวท่ีมีขนาดไม่เกิน 1% ของรายไดร้วมส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีล่าสุดต่อคร้ังของการทาํรายการ 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 
1. เป็นผูน้าํดา้นกลยทุธ์ กาํกบั ติดตาม และดูแลใหม้ัน่ใจไดว้า่การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ   
     และบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 
2. เป็นผูก้าํกบัดูแลใหม้ัน่ใจวา่กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และการกาํกบั 
     ดูแลกิจการท่ีดี 
3. ประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าท่ีเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่งหนังสือ                     

นัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้กรรมการบริษทัมีเวลาเพียงพอท่ีจะศึกษา พิจารณา และตดัสินใจ               
อยา่งถูกตอ้งในเร่ืองต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

4. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็นเสียงช้ีขาดในท่ีประชุมคณะกรรมการ                                             
5. มีบทบาทในการกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัโดยหารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการ และมีมาตรการท่ีดูแล             

ใหเ้ร่ืองสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 
6. ประธานกรรมการมีหนา้ท่ีจดัสรรเวลาไวอ้ยา่งเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็น

สําคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ       
และสรุปมติท่ีประชุม 

7. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่างคณะกรรมการ
และฝ่ายจดัการ 

8. ส่ือสารขอ้มูลสาํคญัต่างๆใหค้ณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 
9. สนับสนุนให้กรรมการบริษทั เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น และทาํหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมเพ่ือควบคุมการประชุมให้มี    

ประสิทธิภาพ และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 
10. เป็นเสียงช้ีขาดในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสาํหรับกรณีปกติท่ีให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง       

มีคะแนนเสียงเท่ากนั 
11. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั             

ตามกฎหมาย  
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การเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง) 

คณะกรรม
การบริษทั 

คณะกรรม
การบริหาร

กลุ่ม 

คณะกรรม 
การ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรม 
การ

การเงนิ
และ

บริหาร
ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
ส่งเสริม
คุณค่าร่วม
และความ

รับผดิชอบต่อ
สังคม 

รวม 10คร้ัง รวม 12 คร้ัง รวม 4 คร้ัง รวม 2 คร้ัง รวม 4 คร้ัง รวม 4 คร้ัง 

1. นายปรีดา            เตียสุวรรณ์ 8/10      
2. นางประพีร์        สรไกรกิติกลู 9/10   2/2 4/4  
3. นางสุนนัทา        เตียสุวรรณ์ 10/10   2/2   
4. นายปราโมทย ์    เตียสุวรรณ์ 6/10 11/12  2/2 4/4  
5. นางปราณี           คุณประเสริฐ 8/10 12/12  2/2 4/4  
6. นายวีระชยั         ตนัติกลุ  10/10  4/4 2/2   
7. นางรวิฐา พงศนุ์ชิต  10/10  4/4    
8. นายจาํนงค ์ วฒันเกส  10/10  4/4    
9. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 8/10 11/12   4/4  
10. นายเดชา นนัทนเจริญกลุ 8/9 12/12   4/4  
11. นางพนิดา     เตียสุวรรณ์    2/2   
12. นายชนตัถ ์ สรไกรกิติกลู  12/12   4/4  
13. นายดุษิต จงสุทธนามณี     4/4  
14. ศ.ดร. ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน ์  12/12    4/4 
15. นายสมศกัด์ิ ศรีเรืองมนต ์      4/4 
16. นางฉวี จารุกรวศิน      4/4 
17. นางสาวศศิโสภา วฒักีเจริญ      3/4 
18. นางสาวสุพร รุ่งพิทยาธร      3/4 
19. นายปิติพงษ ์ เตียสุวรรณ์      2/4 
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หมายเหตุ : 
1.  คณะกรรมการบริษทั จาํนวน 10 ราย ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 1-10 
2.  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม จาํนวน 6 ราย ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 4-5, 9, 10, 12 และลาํดบัท่ี 14  
3.  คณะกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 ราย ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 6-8 
4.  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จาํนวน 6 ราย ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 2-6 และ ลาํดบัท่ี 11 
5.  คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง จาํนวน 7 ราย ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 2, 4-5 และ 9 และลาํดบัท่ี 10, 

12, 13 
6.  คณะกรรมการการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสงัคม จาํนวน 6 ราย ไดแ้ก่ ลาํดบัท่ี 14-19   
7.  ตวัเลขในตาราง หมายถึง จาํนวนคร้ังท่ีมาประชุม/จาํนวนคร้ังท่ีมีการประชุมระหว่างท่ีกรรมการอยู่ใน

ตาํแหน่ง 
 
8.2 ผู้บริหาร 

เม่ือวันท่ี  31 ธันวาคม  2562 บริษัทฯ  มีจํานวนผู ้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ                     
ตลาดหลกัทรัพย ์จาํนวน 6 ราย โดยมีรายช่ือผูบ้ริหาร/1 ตามนิยามของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยด์งัน้ี 

 
รายช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

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 ประธานกรรมการการเงินแลบริหารความเส่ียง 

 
หมายเหตุ : /1 หมายความว่า ผู ้จัดการ หรือผู ้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อจากผู ้จัดการลงมา                   

(ผูด้าํรงตาํแหน่งสูงสุดของบริษทั) ผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งเทียบเท่ากบัผูด้าํรงตาํแหน่งระดบับริหารรายท่ีส่ี
ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู ้ดํารงตําแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินท่ีเป็น                  
ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า      
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1-6 คือผูบ้ริหารของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

โครงสร้างการบริหารจดัการภายในบริษทั แพรนดา้ จิวเวลรี่ จาํกดั (มหาชน)
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8.3 เลขานุการบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ ง นายดุษิต จงสุทธนามณี  ดํารงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้ งแต่วนัท่ี              

19 ธนัวาคม 2551 ซ่ึงเลขานุการบริษทั คือ ผูท่ี้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ง เพื่อช่วยดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
และบริษทั อนัไดแ้ก่ การประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนการให้คาํแนะนาํแก่กรรมการบริษทัในการปฏิบติัและ
ดาํเนินการให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษทั และบริษทัฯ         
มีการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส และสนบัสนุนให้การกาํกบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐาน
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

องค์ประกอบและคุณสมบัต ิ
1. ตอ้งมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยบริษทั
มหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

2. ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการ 
3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษทั และความสามารถในการส่ือสารท่ีดี  
 

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 
1. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจาํปีของบริษทั 
(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร 
3. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
4. ให้คาํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการบริษทั เก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัและติดตามให้มีการ

ปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัแก่กรรมการบริษทั 
5. ใหค้าํแนะนาํกรรมการบริษทัในการจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการบริษทั และจดัส่งรายงานการมีส่วนไดเ้สีย

ใหป้ระธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. จดัทาํรายงานสารสนเทศท่ีสําคญัและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อรายงานต่อตลาดหลักทรัพย ์                    

แห่ง ประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
7. จดัทาํร่างนโยบายดา้นการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ เป็นตน้ 
8.  แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุ้นให้ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามการปฏิบติัตามมติและ

นโยบาย 
9.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกาํกับดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานกาํกับหลักทรัพยแ์ละ                 

ตลาดหลกัทรัพย ์และกระทรวงพาณิชย ์เป็นตน้ 
10. ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของบริษทั 
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11. ดูแลให้บริษัทและคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละ                  
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

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

13. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 
 

4.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผู้บริหารของบริษทั       

หลกัเกณฑ์และนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัและผู้บริหารบริษทั 
 บริษัทฯได้แบ่งลักษณะของค่าตอบแทนออกเป็น  2 แบบ  ได้แก่ กรรมการบริษัทท่ีไม่ได้มีส่วนบริหารงาน               
และกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซ่ึงจะเปิดเผยรวมไวก้ับค่าตอบแทนของผูบ้ริหาร โดยมีแนวทางการให้
ค่าตอบแทน ดงัน้ี 
1) กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วนไดแ้ก่ 1.ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินและ 2. ค่าตอบแทนอ่ืน 
2) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้ งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ในการทําหน้าท่ีพิจารณานโยบาย                     

และหลักเกณฑ์ในการกําหนดค่าตอบแทนท่ีพิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจํานวน
ค่าตอบแทนกรรมการโดยเช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ีบริษทัสร้างให้กบัผูถื้อหุ้น  และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อให้ความ
เห็นชอบ เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติั 

3) กาํหนดค่าตอบแทนโดยมีการดาํเนินการท่ีโปร่งใสโดยคาํนึงถึงหนา้ท่ีความรับผิดชอบและสอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังาน 
และกลยทุธ์ เป้าหมายระยะยาวของบริษทั รวมถึงพิจารณาจากการเปรียบเทียบกบัผลการดาํเนินงานในระดบัของกรรมการ
ในอุตสาหกรรมเดียวกนัซ่ึงมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4) เพื่อท่ีจะรักษากรรมการบริษทัท่ีมีศกัยภาพไว ้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงกาํหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษทัโดยคาํนึงถึงประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการแต่ละคน โดยใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีเหมาะสมและระดบั
ท่ีสามารถจูงใจหรืออยูใ่นระดบัท่ีเทียบเคียงไดก้บัท่ีปฏิบติัในอุตสาหกรรม 

 

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท 
1) คณะกรรมการบริษทั ได้จดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในการทาํหน้าท่ีพิจารณานโยบาย  และ

หลกัเกณฑใ์นการกาํหนดค่าตอบแทนท่ีพิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจาํนวนค่าตอบแทน
กรรมการโดยเช่ือมโยงกบัมูลค่าท่ีบริษทัสร้างให้กบัผูถื้อหุ้น และนําเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือให้ความเห็นชอบ                
เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมติั 

2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กําหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ 
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยให้อยู่ในลักษณะ                     
ท่ีเหมาะสมและระดับท่ีสามารถจูงใจ และรักษากรรมการบริษัท ท่ีมีคุณภาพตามท่ีต้องการได้ หรืออยู่ในระดับท่ี                    
เทียบเคียงไดก้บัท่ีปฏิบติัในอุตสาหกรรม 
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                ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน สาํหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
             (ก)  ค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษทั/1 ประกอบดว้ยเงินเดือน เงินประจาํตาํแหน่ง และโบนสั 
 

                                       หน่วย: ลา้นบาท                   

รายช่ือ 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

ตาํแหน่ง 

คณะกรรมการ
บริษทั 

(เงนิเดอืนและ
โบนัส) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(เงนิประจํา
ตาํแหน่งและ

โบนัส) 

รวม 
 

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษทั 3.052  3.052 
2. นายวีระชยั ตนัติกลุ กรรมการอิสระ/ประธาน

กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

 0.780 0.780 

3. นางรวิฐา   พงศนุ์ชิต กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

 0.520 0.520 

4. นายจาํนงค ์  วฒันเกส  กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

 0.520 0.520 

5. นางประพีร์ สรไกรกิติกลู กรรมการบริษทั/กรรมการ
การเงินและบริหารความเส่ียง/
กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

1.586  1.586 

6. นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์  กรรมการบริษทั/กรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1.507  1.507 

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 6.145 1.820 7.965 

      
 

   

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

 ลกัษณะค่าตอบแทน จํานวน (ราบ) จํานวนเงนิ (ล้านบาท) 
กรรมการบริหารและผูบ้ริหาร เงินเดือน และโบนสั  6 21.995 

   หมายเหตุ:  มีกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จาํนวน 4 ราย 
        

ค่าตอบแทนอืน่ 
 เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

                     ในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ่้ายสมทบเงินเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่ กรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร  ดงัรายละเอียด ต่อไปน้ี 
 

(ก) ในฐานะกรรมการบริษทั 
รายช่ือ จํานวนเงนิ (ล้านบาท) 

1. นายปรีดา         เตียสุวรรณ์ 0.188 
2. นางสุนนัทา     เตียสุวรรณ์ 0.0695 
                       รวม 0.2575 

 

(ข) ในฐานะผูบ้ริหาร 
 จํานวน (คน) จํานวนเงนิ (ล้านบาท) 

ผูบ้ริหาร 6 0.800 

 
 
 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 
(โครงการ ESOP) 

 

             เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอขาย
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 จาํนวนไม่เกิน 
20,476,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใช้สิทธิ 4 บาทต่อหุ้น และมีอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นับจาก
วนัท่ีออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรและ กาํหนดรายละเอียดของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (PDJ ESOP-2) โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 14 สิงหาคม 2561 
อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีส้ินสุดอายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ 14 สิงหาคม 2564 
จาํนวนท่ีให ้(หน่วย) 20,476,450 
อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ         ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษทัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการ

ปรับสิทธิ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ สามารถใชสิ้ทธิไดปี้ละ 1 คร้ังในวนัครบรอบปีแต่ละปี นบัแต่วนัออก

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก 14 สิงหาคม 2562 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 14 สิงหาคม 2564 
สัดส่วนการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ 

การใช้สิทธิคร้ังท่ี  1: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่ เกิน   
ร้อยละ 25 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ท่ีผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ   
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ 
การใช้สิทธิคร้ังท่ี  2: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่ เกิน   
ร้อยละ 50 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ  ท่ีผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ   
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิคร้ัง
ท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2) 
การใช้สิทธิคร้ังท่ี  3: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกันได้ไม่ เกิน   
ร้อยละ 100 ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละ
คนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใช้สิทธิคร้ังท่ี 1 
ถึง คร้ังท่ี 3) 

 

 โครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับปฏิบัติงาน  
          คณะกรรมการบริษทักาํหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอหลกัเกณฑ์และปัจจยัใน  
การประเมินผลงาน  และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม  ผู ้บริหารระดับสูงและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติั และกาํหนดให้กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอหลกัเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน                 
ของพนักงานทุกระดับฏิบัติงาน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นผูพ้ิจารณาอนุมัติ โดยให้สอดคล้องกับ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชนข์องกิจการในระยะยาวซ่ึงรวมถึง 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                        แบบ 56-1 ประจาํปี 2562 

 

 
8.โครงสร้างการจดัการ                                 ส่วนท่ี 2 หนา้ 63 

1) พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ผลการดาํเนินงานระยะสั้ น เช่น โบนัส และ                   
ผลการดาํเนินงานระยะยาว เช่น Balanced Scorecard 

2) กาํหนดนโยบายเก่ียวกบัการจ่ายค่าตอบแทน คาํนึงถึงระดบัค่าตอบแทนเท่ากบัระดบัอุตสาหกรรมโดยประมาณ      
และ ผลการดาํเนินงานของกิจการ 

3) มีการส่ือสารใหเ้ป็นท่ีรับทราบสาํหรับนโยบายเก่ียวกบัเกณฑก์ารประเมินผล 
  

8.5 บุคลากร 
  

 จาํนวนพนกังานทั้งหมดของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจาํนวนดงัต่อไปน้ี  
จํานวนพนักงาน การผลติ การจัดจําหน่าย การค้าปลกี อืน่ๆ รวม 

พนกังานปฏิบติัการ/บริการ (คน) 1,804 1 222 2 2,029 
พนกังานสาํนกังาน (คน) 572 100 93 3 768 

รวม (คน) 2,376 101 315 5 2,797 
 

หมายเหตุ :  บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานใดๆ 
 

ผลตอบแทนพนักงาน 
 

บริษทัฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าท่ีสุด จึงดูแลพนกังานให้ไดรั้บผลตอบแทน สวสัดิการให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน ซ่ึงบริษทัฯ ไดมี้การพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจดัสรรสวสัดิการแก่
พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัฯ อยู่ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม
เดียวกัน  โดยบริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วยตัวช้ีว ัด KPI เพื่อใช้ว ัดผลสําเร็จจริงเทียบกับ                     
ความคาดหวงัท่ีตกลงกนัไว ้(Objective Measurement)   

 

ใน ปี  2562  ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบ ริษัท  และบ ริษัทย่อย  มีจํานวน เงินรวม  988 ล้านบาท                     
โดยค่าตอบแทนท่ีใหแ้ก่พนกังานของบริษทัฯ นั้นอยูใ่นรูปของเงินเดือน ค่าแรง โบนสั เบ้ียขยนั และสวสัดิการอ่ืนๆ ดงัน้ี 

1. การประกนับุคคล (กลุ่ม) 
1.1 การประกนัชีวิต และสุขภาพ (ผูบ้ริหาร) 
1.2 การประกนัอุบติัเหตุ และสุขภาพการเดินทางต่างประเทศ (ผูบ้ริหาร) 
1.3 การประกนัอุบติัเหตุ (กลุ่ม) พนกังานระดบัอาวโุส ซุปเปอร์ไวเซอร์ และพนกังานท่ีเส่ียงต่ออนัตราย 
        ในการทาํงาน 
1.4 การประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง (รายคร้ัง) 

2. สวสัดิการเงินช่วยเหลือ  
      บริษทัฯ จดัสวสัดิการเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงาน อาทิ กรณีอุปสมบท  สมรส คลอดบุตร กรณีผูบ้ริหารและ

พนกังานเสียชีวิต กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต สวสัดิการค่ารักษาพยาบาล  ตามระเบียบบริษทัฯ 
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3. การตรวจสุขภาพประจาํปี  
    บริษทัฯ ไดมี้การจดัตรวจสุขภาพประจาํปีให้แก่ ผูบ้ริหาร พนกังานระดบัอาวุโส ซุปเปอร์ไวเซอร์ และพนกังาน

กลุ่มเส่ียง  
4. การบริการพยาบาล  
      บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ การบริการดา้นสุขภาพอนามยั โดยจดัใหมี้แพทย ์และพยาบาล ประจาํหอ้งพยาบาล  
5. กองทุนประกนัสงัคม และกองทุนเงินทดแทน 
      บริษทัฯ ไดมี้การข้ึนทะเบียนกองทุนเงินทดแทน และกองทุนประกนัสังคม ให้แก่ลูกจา้ง ตามกฎหมายกาํหนด  

โดยพระราชบญัญติัประกนัสงัคม 
6. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
     บริษทัฯ ไดมี้ประกาศ การจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อเป็นหลกัประกนัในการสนบัสนุน

เงินออม สาํหรับพนกังานเม่ือเกษียณอาย ุหรือ ลาออก  
7.  สวสัดิการอ่ืนๆ ได้แก่ โครงการสวสัดิการเงินกู้เพื่อท่ีอยู่อาศัย สหกรณ์ออมทรัพย  ์สวสัดิการเยี่ยมไข้ และ              

คลอดบุตร (ผู ้บริหาร) ชุดยูนิฟอร์ม  ตู ้ล็อกเกอร์ ข้าวฟรี สโมสร สนามกีฬา ห้องออกกําลังกาย (ฟิตเนส) ห้องสมุด                     
ศูนยพ์ฒันาการรับเล้ียงเดก็สาํหรับบุตรพนกังาน 

 
นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

บริษทัฯ ยึดถือว่า พนักงานหรือทุนมนุษย  ์(Human Capital) คือทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุดขององค์กรท่ีจะช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการขบัเคล่ือนธุรกิจ และเป็นการวางรากฐานการดาํเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยนืใหแ้ก่องคก์ร จึงไดใ้หค้วามสาํคญัในการ
พฒันาความรู้และทกัษะต่าง ๆ ใหก้บัพนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ จะเห็นวา่พนกังานส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์
การทํางานมายาวนาน สามารถช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเน่ือง ทําให้บริษัทฯ                     
ผลิต ช้ินงานเคร่ืองประดบัท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 

 

บริษทัฯ ไดบู้รณาการอบรมพฒันาพนกังานให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์องคก์ร โดยมีการจดัทาํแผนกาํหนดเส้นทาง
การพฒันาบุคลากรบนพ้ืนฐานสมรรถนะ (Competency-based Training Road Map) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เร่ืองการสนับสนุนความรู้ขององคก์รท่ีจาํเป็นในการดาํเนินงานทางธุรกิจ ทั้งช่วยกาํหนด
กรอบในการวางแผนการฝึกอบรมระยะยาวใหก้บับุคลากรในองคก์รใหต้รงกบัตาํแหน่งงานและความสามารถอยา่งแทจ้ริงเนน้
ให้พนกังานมีความรู้ความสามารถเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองควบคู่ไปกบัการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทั้งในดา้นความรู้ท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพ               
และหลกัจริยธรรมในการดาํเนินชีวิต เพ่ือนาํมาเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน ผลกัดนัใหอ้งคก์รเติบโตกา้วหนา้  
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บริษทัฯ ยงัสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีเขม้แข็ง ท่ีเรียกว่า “คุณค่าร่วมของแพรนด้า” ประกอบด้วย ผนึกกาํลังเพ่ือ                 
ความเป็นหน่ึง (Teamwork) พฒันาอยา่งไม่หยดุย ั้ง (Continuous Improvement) ใส่ใจทุกสายสัมพนัธ์ (Stakeholder Focus) และ
ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพฒันาองคก์ร ตลอดปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดั Workshop : Change 
Together II ก้าวไกลด้วยกนั  เพื่อให้หน่วยงานได้วางแผนพฒันางาน ปรับปรุงงาน ในอนัท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การ
ทาํงานในมิติของเวลา (Time) และจดัทาํแผนการพฒันาพนกังานเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถท่ีแตกต่างกนัระหวา่งบุคคล เป็นการจูงใจใหพ้นกังานมีโอกาสเติบโตกา้วหนา้ในอาชีพ 

 

ทั้งน้ี ปี 2562 บริษทัฯ มีงบประมาณในการฝึกอบรมทั้งส้ิน ประมาณ 1.4 ลา้นบาท จดัให้พนักงานไดรั้บการอบรม              
ทั้ งภายในและภายนอก  รวม  96  หลักสูตร ได้รับการฝึกอบรม  จํานวนกว่า 2,070 คน  คิดเป็นจํานวนชั่วโมงท่ีได้รับ               
การฝึกอบรมเฉล่ีย 6 ชม./ คน/ปี  นอกจากน้ียงักํากับดูแลการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยประเมินผล                    
ความพึงพอใจในการจดัฝึกอบรมเฉล่ีย ซ่ึงเท่ากบั 86.38 % โดยมุ่งเนน้พฒันาทกัษะรอบดา้น (Multi Skill) ให้กบัพนกังานทุก
คนอยา่งทัว่ถึง เพื่อให้เป็นบุคคลท่ีมีศกัยภาพ มีความรู้ความสามารถ และทกัษะท่ีตอบสนองกบัวิสัยทศัน์ เป้าหมายของบริษทั            
ในแต่ละปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 
  

บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน) มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี                
(Good Corporate Governance) ดว้ยการปลูกฝังจิตสํานึกและจริยธรรมในการทาํงานให้แก่พนกังาน ตลอดจนการ
ให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการดําเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผู ้ถือหุ้น  และผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม                      
โดยไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั เป็นลายลกัษณ์อกัษร ตั้งแต่ปี 2543 เป็นตน้มา เพื่อเป็น
กรอบในการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน โดยนาํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทัไปใชก้บัการบริหารจดัการในทุกระดบัของธุรกิจอยา่งเป็นกิจวตัร จนกลายเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร   
ในการสร้างคุณค่าร่วมท่ียดึถือปฏิบติัร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นการปฎิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียม การปฏิบติังาน
เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส่งผลให ้         
ความเช่ือมั่น และความมั่นใจ ต่อผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูมี้ส่วนได้เสียและผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการ                      
จึงมีการควบคุมดูแลให้บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย ์                
แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์                   
และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  เพ่ือการกํากับดูแลกิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเน่ือง                  
และเสริมสร้างระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื 

   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1. นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 
 

        คณะกรรมการบริษทักาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้น “คู่มือหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Manual) ตั้งแต่ปี 2543 เป็นตน้มา และได้มีการทบทวนและปรับปรุง
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทั และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับ
บริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงตามหลกัเกณฑ์และการสํารวจโครงการ
สํารวจการกาํกับดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : 
CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Institute of Director : IOD) และคณะกรรมการบริษทัได้

ในปี 2562 บริษทัฯ ได้รับผลการประเมินการกาํกับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies 2019) ในระดับ  5 ดาว  อยู่ในกลุ่ม  “ดี เลิศ” (Excellent )    
ซ่ึงบริษทัฯ เป็น 1 ใน 193 บริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บคะแนนอยู่ในระดบัดีเลิศ 
จากบริษทัจดทะเบียนท่ีไดรั้บการประเมินทั้งส้ิน 677 บริษทั และเป็น 1 ใน 53 
บริษัท ในกลุ่ม Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีมูลค่าทางการตลาด 
1,000 - 2,999 ลา้นบาท ซ่ึงมีทั้งส้ิน 200 บริษทั จากการสํารวจการกาํกบัดูแล
กิจการบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2562 จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
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นาํหลกัปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (Good Corporate Governace 
Code: “CG Code”) ไปปรับใช้ในการกาํกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวน่าเช่ือถือสําหรับ          
ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มเพ่ือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย ัง่ยืน โดยกาํหนดนโยบาย                
การกาํกับกิจการเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนลงนาม
รับทราบและยดึถือปฏิบติัดงัน้ี 

  

1.  คณะกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามคู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี            
ของบริษทัดว้ยความเช่ือมัน่ ศรัทธา และเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลของบริษทัท่ีมีความสอดคลอ้งกบัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชดาํรัสช้ีแนะเพ่ือการพฒันา
อยา่งย ัง่ยืน ซ่ึงเป็นปรัชญาท่ีมุ่งเนน้ความสมดุลและพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว โดยให้ความสาํคญั
กับการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวงั คาํนึงถึงหลักคุณธรรม ซ่ึงตรงกับหลักการพื้นฐานของบริษัท            
ใน 8 ประการอนัประกอบดว้ย 

- Accountability: ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง และสามารถช้ีแจง         
หรืออธิบายการตดัสินใจนั้นได ้

- Responsibility: ความรับผดิชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
- Integrity: ความซ่ือสตัยสุ์จริต 
- Equitable Treatment: การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมกนั มีความเป็นธรรม   
- Transparency: ความโปร่งใสในการดาํเนินงานท่ีตรวจสอบได้และการเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส       
แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

- Ethics: การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 
- Vision to Create Long Term Value: การมีวิสยัทศันใ์นการสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัองคก์รในระยะยาว 
- Corporate Social Responsibility: การมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 

2.  คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน จะนําหลกัการกาํกับดูแลกิจการของบริษทัไปปฏิบัติ          
ในการบริหารจดัการธุรกิจทุกระดบั โดยถือเป็นกิจวตัรจนเป็นวฒันธรรมท่ีดีขององคก์ร 

3.  คณะกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมัน่ในความเป็นธรรม ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย               
อย่างเท่าเทียมกัน ปฏิบติังานเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัอย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริต โปร่งใส               
และสามารถตรวจสอบได ้

4.  คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน อาจเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ      
ของบริษทัเพื่อให้สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนความตอ้งการของสังคม              
ท่ีเปล่ียนแปลงไปและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

5.  การปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัถือเป็นดชันีช้ีวดัท่ีสาํคญัในการประเมินผลการบริหาร
จดัการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษทักบัผูบ้ริหาร และประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานทุกคน 

6. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ิจารณาทบทวนวิสยัทศัน ์พนัธกิจ  และกลยทุธ์ เป็นประจาํทุกปี 
 
 

2.  คณะกรรมการชุดย่อย 
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       คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกลัน่กรองและกาํกับดูแลการดาํเนินงาน        
ของบริษทัเฉพาะเร่ือง ทั้งน้ีเพ่ือให้การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทั มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
สูงสุด คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ   
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม
และความรับผิดชอบต่อสังคม และเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติั
ทบทวนการปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการชุดยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

  

2.1 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
 

                 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 6 ท่าน ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั จาํนวน 3 ท่าน ส่วนอีก 6 ท่าน                 
คดัสรรจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความชาํนาญเฉพาะทางในธุรกิจ วาระการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริหาร                   
คือ ระยะเวลา 3 ปี คณะกรรมการบริหารท่ีปฏิบติังานครบวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งเขา้มาอีกได ้รายนามคณะกรรมการ
บริหารกลุ่มมีดงัต่อไปน้ี 
 

รายช่ือ     ตาํแหน่ง 
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)    
 

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

 

คุณสมบตั ิ
 

1. กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ           
และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้

2. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์นฐานะผูบ้ริหาร    
3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพ           

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน ์         
ของบุคคลอ่ืนเวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 
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อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
 

1.   แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกาํหนดค่าตอบแทน และสวสัดิการแก่พนกังาน     
ระดบัต่างๆ 

2.  แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทาํงานอ่ืนใดเพ่ือดาํเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของกลุ่มบริษทัฯ 
3.  ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือ ท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือ จา้งท่ีปรึกษา หรือ ผูเ้ช่ียวชาญภายนอกในกรณีจาํเป็น     

ดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 
4.  ออกประกาศว่าด้วยการปฏิบติังานและสามารถมอบอาํนาจให้แก่กรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือพนักงาน         

ผูด้าํรงตาํแหน่งทางการบริหารเป็นผูล้งนามอนุมติัเบิกจ่ายสินทรัพยข์องบริษทัได ้
5.  อนุมติัการไดรั้บหรือยกเลิกวงเงินสินเช่ือในวงเงินไม่เกินจาํนวน 50 ลา้นบาทต่อปี 
6.  อนุมติัการให้กู้ยืมแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯในฐานะผูถื้อหุ้น ในวงเงินแห่งละไม่เกิน

จาํนวน 50 ลา้นบาทต่อปี 
7.  อนุมติัการเพ่ิมทุนในบริษทัฯ  บริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
8.  อนุมติัการเขา้คํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือแก่บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯในฐานะผูถื้อหุ้น หรือ    

บริษทัท่ีมีการประกอบธุรกิจทางการคา้ต่อกนั หรือบริษทัอ่ืน ในวงเงินแห่งละไม่เกินจาํนวน 50 ลา้นบาท      
 9.  อนุมติัการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหน้ี ในวงเงินไม่เกินจาํนวน 10 ลา้นบาท ต่อปี 
10. อนุมติัการจดัหาและลงทุนในสินทรัพยถ์าวร ในวงเงินไม่เกินจาํนวน 20 ลา้นบาทต่อปี 
11. อนุมติัการปรับสภาพ ทาํลาย ตดับญัชี ซ่ึงสินทรัพยถ์าวร และ/หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเลิกใชช้าํรุดสูญหาย      

ถูกทาํลายเส่ือมสภาพหรือลา้สมยัไม่สามารถใชง้านได ้มีมูลค่าทางบญัชีรวมไม่เกิน 5 ลา้นบาทต่อปี 
12. อนุมติัค่าใชจ่้ายในวงเงินเกินกวา่ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
13. อนุมติัซ้ือสินคา้ วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลือง ในวงเงินเกินกวา่ 5 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 
14. อนุมติัค่าใช้จ่ายในการบริจาคเพ่ือการกุศล การให้เงินสนับสนุนจาํนวนเงินเกินกว่า 2 แสนบาท แต่ไม่เกิน           
5 แสนบาท 

15. อนุมติัค่าใชจ่้ายในการให้ค่าของขวญั และค่าบริการตอ้นรับจาํนวนเงินเกินกว่า 5 หม่ืนบาทแต่ไม่เกิน 1 แสน      
บาท 

16. อนุมติัการปรับสภาพราคา การทาํลาย ซ่ึงวตัถุดิบ และ/หรือ สินคา้คงเหลือท่ีเส่ือมสภาพหรือลา้สมยั ซ่ึงจะทาํให ้     
มีมูลค่าทางบญัชีลดลงไดต้ามมูลค่าท่ีเกิดข้ึนจริง 

17. อนุมติัการประนีประนอม การระงบัขอ้พิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข ์การฟ้องร้องคดี และ/หรือ    
การดาํเนินการตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆในนามบริษทัฯ สําหรับเร่ืองท่ีมิใช่ปกติวิสัยทางการคา้ของบริษทั              
ท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่เกินจาํนวน 2 ลา้นบาทต่อปี และ/หรือ ท่ีเป็นปกติวิสัยทางการคา้ท่ีมีทุนทรัพยไ์ม่เกินจาํนวน             
20ลา้นบาทต่อปี 

18. อนุมติัส่งพนกังานไปดูงาน หรือไปศึกษางานยงัต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ลา้นบาทต่อคร้ัง 
19. อนุมติัการเขา้ทาํธุรกรรมท่ีมิใช่ปกติวิสยัของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละคร้ังไม่เกินจาํนวน 10 ลา้นบาท 
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20. การมอบอาํนาจให้แก่กรรมการบริหารคนใดคนหน่ึง และ/หรือพนักงานระดบับริหารของบริษทั และ/หรือ     
บุคคลอ่ืนใดทาํการแทนตนไดน้ั้นใหอ้ยูภ่ายใตต้ารางอาํนาจดาํเนินการและอาํนาจอนุมติั 

21. มีอาํนาจเชิญผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ใหค้วามเห็น เขา้ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร  
ตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจาํเป็น 

22. ออกระเบียบปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควร 
 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 
 

 1.  พิจารณาและกาํหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษทั กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตาม      
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษทั กฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบและขอ้บงัคบั      
ของบริษทั  

2.   กาํหนดแนวทางการดาํเนินกิจการ การพฒันา และการขยายธุรกิจใหเ้ป็นไปตามแนววิสัยทศัน์  พนัธกิจ กลยทุธ์      
นโยบายและมติคณะกรรมการบริษทั 

3.  แต่งตั้ งผู ้บ ริหารบริษัทเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ี ทุกตําแหน่งเว้นแต่การแต่งตั้ งผู ้บ ริหารระดับสูงต้องได้รับ                  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งสามารถมอบอาํนาจใหบุ้คคลใดๆไปดาํเนินการแทนในเร่ืองใดๆ
ท่ีอยูใ่นหนา้ท่ีและรับผดิชอบตามท่ีเห็นสมควร 

4.   กาํหนดระเบียบปฏิบติังานของพนกังานบริษทัโดยไม่ขดัหรือแยง้ต่อขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.   พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างตาํแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ               

ของพนกังาน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดบัฝ่ายลงไป 
6.   พิจารณากลัน่กรองผลการปฏิบติังานและการบริหารงบประมาณและสินทรัพยป์ระจาํไตรมาส/ประจาํปีก่อน

เสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา 
7.   พิจารณาอนุมติัแผนงบประมาณประจาํปีและกาํกบัดูแลและติดตามประเมินผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม      

นโยบาย เป้าหมาย และแผนงบประมาณท่ีได้รับอนุมติั และพิจารณาอนุมติัเงินโบนัสและรางวลัพนักงาน      
และผลประโยชนอ์ยา่งอ่ืนเพื่อสร้างขวญักาํลงัใจพนกังาน 

8.   ดูแลใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมรัดกมุโดยประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
9.   ให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มดาํเนินการให้เป็นไปตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีกล่าวมาขา้งตน้อยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
10. บริหารจดัการให้บริษทัดาํเนินธุกิจดว้ยความโปร่งใส ยึดหลกัธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน่           

ทุกรูปแบบไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
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บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ 
 

1.   มีอาํนาจในการบริหารกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั
ระเบียบ และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม  

2.   มีอาํนาจในการสั่งการ ดาํเนินการใดๆ ท่ีจาํเป็นและสมควรเพื่อให้การดาํเนินการตามขอ้ 1. สําเร็จลุล่วงไป      
และหากเป็นเร่ืองสาํคญัใหร้ายงาน และ/หรือ แจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
รับทราบ 

3.  มีอาํนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขดัหรือแยง้กับนโยบาย ข้อบังคบั ระเบียบ
ขอ้กาํหนด คาํสัง่ และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

4.   มีอาํนาจในการมอบอาํนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบติังานเฉพาะแทนได ้โดยการมอบอาํนาจ
ช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอาํนาจตามหนังสือมอบอาํนาจ                   
และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ขอ้กาํหนด หรือคาํสั่งท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บริษทัฯ กาํหนดไว ้
ตามตารางอาํนาจดาํเนินการและอาํนาจอนุมติั 

5.   เป็นผูน้าํและปฏิบติัตนให้เป็นแบบอย่างตามหลกัจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อสร้าง
เสริมและพฒันาให้บริษทัดาํเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบติัตามกฎหมาย ศีลธรรมและวฒันธรรมอนัดี   
โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

                6.   ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกลุ่มมอบหมาย 
                 7.   จ้าง บรรจุ แต่งตั้ง และลงโทษทางวินัยพนักงาน ลูกจ้าง และให้พนักงาน ลูกจ้างพน้สภาพการจ้าง รวมทั้ ง         

การเล่ือนปรับเงินเดือนและค่าจา้งของพนกังาน ลูกจา้ง แต่ไม่รวมถึงพนกังาน หรือลูกจา้งท่ีคณะกรรมการบริษทั
หรือระเบียบขอ้บงัคบักาํหนดให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผูจ้้าง บรรจุ แต่งตั้งลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง           
ในการปฏิบติัตามอาํนาจหนา้ท่ีดงักล่าว 

              8.    กรรมการผูจ้ดัการจะมอบอาํนาจให้รองกรรมการผูจ้ดัการหรือบุคคลท่ีเห็นสมควรปฏิบติัการแทนก็ไดก้าํหนด
เง่ือนไขในการทาํงานของพนกังานและลูกจา้ง ออกคาํสั่งหรือประกาศกาํหนดวิธีการบริหารงานและการดาํเนิน
กิจการของบริษทั โดยไม่ขดัแยง้กบัระเบียบของบริษทัและมติคณะกรรมการบริษทั และมติคณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม 

                  9.    ดาํเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษทั และมติคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม รวมทั้ง                        
กาํหนดหนา้ท่ีใหพ้นกังานและลูกจา้งของบริษทัระดบัต่างๆปฏิบติัเพื่อประโยชนข์องบริษทั 
 

ทั้ งน้ี  การใช้อํานาจของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม  และ/หรือกรรมการผู ้จัดการดังกล่าวข้างต้น                   
ไม่สามารถกระทาํได ้หากกรรมการผูจ้ดัการมีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะใดๆ 
กบับริษทัฯ ในการใชอ้าํนาจดงักล่าว 
 
 
 
 



              บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจาํปี 2562 
 

9.การกาํกบัดูแลกิจการ                                 ส่วนท่ี 2 หนา้ 72 
 
 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความสําคญัของระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงได้พิจารณาอนุมติั 
จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2542 เป็นตน้มา เพื่อเป็นเคร่ืองมือสําคญัของคณะกรรมการ
บริษทั ในการกาํกบัดูแล และการบริหารงานให้มีมาตรฐานท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส มีการควบคุมภายในท่ีดีและมีระบบ
การรายงานท่ีน่าเช่ือถือเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมี
คุณสมบติัตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการ
ทาํงานอยา่งเตม็ท่ี และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั สาํหรับองคป์ระกอบและคุณสมบติัให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี และความ
รับผิดชอบไดก้าํหนดใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดและไดต้ราเป็นกฎบตัรไว้
อย่างชดัเจน โดยมีผูต้รวจสอบภายในเป็นผูต้รวจสอบถึงความเพียงพอของระบบการตรวจสอบ และการควบคุม
ภายในของบริษทั และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

ปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผูจ้ดัการสาํนกัตรวจสอบ
ภายในของบริษทัเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบนัมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 

 

                รายช่ือ                                ตาํแหน่ง 
1. นายวีระชยั ตนัติกลุ   ประธาน 
2. นางรวิฐา พงศนุ์ชิต  กรรมการ 
3. นายจาํนงค ์ วฒันเกส   กรรมการ 
หมายเหตุ : กรรมการลาํดบัท่ี 3 เป็นผูมี้ความรู้ดา้นบญัชีและการเงิน 

 

คุณสมบตั ิ
1. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมี         
เวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้  ความสามารถและปฏิบัติหน้าท่ีให้แก่บริษัทได้ และกรรมการมีความรู้                  
และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีตอ้งมีกรรมการตรวจสอบ   
อย่างนอ้ย 1 คน ท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทาํหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ         
งบการเงินได ้
2. ตอ้งเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑป์ระกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด   
โดยรายละเอียดสามารถอา้งอิงจากคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ขอ้ 4.หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

3. ตอ้งไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ    
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

4. ไม่เป็นกรรมการของบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย หรือบริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน 
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อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเชิญกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษทัฯ           
ท่ีเก่ียวข้องมา ช้ีแจงให้ความเห็น  ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่าจําเป็น  ตลอดจนเข้าถึงข้อมูล               
ไดทุ้กระดบัขององคก์ร  
2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอรับคาํปรึกษาจาก ผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษัท หรือจ้างท่ีปรึกษา         
หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจาํเป็นดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1. สอบทานให้บริษทัฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ     
โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํรายงานทางการเงิน 

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของสํานักตรวจสอบภายใน ตลอดจน          
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจ้างผูบ้ริหารระดับสูงสุดของสํานักตรวจสอบภายใน       
หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  
3.สอบทานให้บ ริษัทฯ  ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักท รัพย์และตลาดหลักท รัพย์ ข้อกําหนดของ                      
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ เพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยคาํนึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ประสบการณ์ 
และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนั้น รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย         
และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทัฯ 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าว   
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามข้อกําหนด         
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั้ งการเปิดเผยหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัต่อไปน้ี 

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
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ฉ. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
ช. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบ        
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7.ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของ                  
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง และนําเสนอต่อ    
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั  
8. สอบทานสรุปผลตรวจสอบอนัเก่ียวเน่ืองกบัทุจริต และกาํหนดมาตรการป้องกนัภายในองคก์ร  
9. สอบทานและใหค้วามเห็นแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ในเร่ืองความเหมาะสม และสอดคลอ้ง
กบันโยบายเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั 

10. รับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพ่ือสอบทานการควบคุมภายใน  และรายงานต่อ      
คณะกรรมการบริษทั 

11. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

2.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   
 

คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการ 
6 ท่าน โดย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระและดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานมีวาระการดํารงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี                  
โดยกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั
อีกได ้ รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีดงัต่อไปน้ี 

 

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

 

รายช่ือทีป่รึกษาของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย 
1. นายปรีดา  เตียสุวรรณ์   
2. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 
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คุณสมบตั ิ
1. กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตย  ์สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ           

และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้
2. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพ            

อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชน์ของตน หรือประโยชน์                  
ของบุคคลอ่ืน 

 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   
1. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจาํเป็น             
ดว้ยค่าใชจ่้ายของบริษทั 

2. มีอาํนาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือพนักงานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร    
ตามท่ีเห็นวา่ เก่ียวขอ้งจาํเป็น 

3. มีอาํนาจแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีบริษทั 1 คน เป็นเลขานุการ   

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบด้านการสรรหา 
1.   พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัทั้งในเร่ืองของจาํนวนคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาด ประเภท

และความซบัซอ้นของธุรกิจ คุณสมบติัของกรรมการแต่ละคนในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ
ดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัดาํเนินกิจการอยู ่

2. พิจารณาคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะมาเป็นกรรมการอิสระใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบริษทัโดยความเป็น
อิสระอย่างน้อยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด 

3. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตาํแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ          
ขององคก์ร เช่น หลกัเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพ่ือเสนอให้ดาํรงตาํแหน่งต่อหลกัเกณฑ์การประกาศ           
รับสมคัรตาํแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือกรรมการ หลกัเกณฑ์การใชบ้ริษทั
ภายนอกสรรหา หลกัเกณฑ์การพิจารณาบุคคลจากทาํเนียบกรรมการ อาชีพ หรือหลกัเกณฑ์การให้กรรมการ     
แต่ละคนเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม 

4. จัดทาํแผนการพฒันากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจ            
ท่ี กรรมการบ ริษัทดํารงตําแห น่ งอยู่  บทบาทหน้ าท่ี ของกรรมการ  และพัฒนาการต่างๆ ท่ีสํ าคัญ                          
เช่น  ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. จัดทาํแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และทบทวนแผนการพฒันาประธานกรรมการบริหารกลุ่ม       
และกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงผูบ้ริหารระดบัสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเน่ืองให้มีผูสื้บทอดงาน       
ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูงในตาํแหน่งนั้นๆ เกษียณอายหุรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได้
เพื่อใหก้ารบริหารงานของบริษทัสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 



              บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจาํปี 2562 
 

9.การกาํกบัดูแลกิจการ                                 ส่วนท่ี 2 หนา้ 76 
 
 

6. เสนอหลัก เกณฑ์และแนวทางในการคัด เลือกกรรมการบริษัท  กรรมการอิสระ  กรรมการชุดย่อย                      
และผูบ้ริหารระดบัสูง 

7. ดาํเนินการสรรหา คดัเลือกและเสนอผูท่ี้มีคุณภาพและคุณสมบติัเหมาะสมให้ดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง 
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งและกาํหนดค่าตอบแทน 

8. เสนอหลกัเกณฑ ์วิธีการ และขั้นตอนการดาํเนินการประเมินผลงานผูบ้ริหารระดบัสูงต่อคณะกรรมการบริษทั 
9. ดําเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย และผู ้บริหารระดับสูงตาม               

ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
10. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสรรหา ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบด้านการกาํหนดค่าตอบแทน 
1.  เสนอหลกัเกณฑ์และแนวทางในกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดับสูง รวมทั้ งเสนอ

หลกัเกณฑแ์ละแนวทางการกาํหนดค่าตอบแทน 
2. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผลสําหรับกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดับสูงต่อ     

คณะกรรมการบริษทั และท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั 
3.  ดาํเนินการกาํหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลท่ีมีคุณภาพและคุณสมบติัเหมาะสมให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั     

และผูบ้ริหารระดบัสูง  
4.  พิจารณาเสนอการปรับปรุงนโยบายและระเบียบการบริหารค่าตอบแทนของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัสภาวะ     

ของตลาดแรงงานในขณะนั้น 
5.  ใหค้าํช้ีแจง และตอบคาํถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
6.  รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู ้บริหารตามข้อกําหนด                

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี           
ของบริษทัฯ 

7.  ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

2.4 คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง โดยมีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งคราวละ 3 ปี คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงท่ีปฏิบติังานครบวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งเขา้มา          
อีกได ้ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ 7 ท่าน ประกอบดว้ยรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

                             รายช่ือ    ตาํแหน่ง 
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 

 

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

คุณสมบตั ิ
1. กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตย์สุจริต                  

มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีให้แก่บริษทั
ได ้

2. กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงไม่สามารถประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือเขา้เป็นกรรมการ        
ในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชน ์   
ของตนหรือประโยชนข์องบุคคลอ่ืน 

 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการการเงนิและบริหารความเส่ียง 
1. ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญหรือท่ีปรึกษาของบริษทั (ถา้มี) หรือจา้งท่ีปรึกษา หรือผูเ้ช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจาํเป็นดว้ย
ค่าใชจ่้ายของบริษทั 

2. มีอาํนาจเชิญคณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจงให้ความเห็นร่วม
ประชุมหรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งจาํเป็น 

3. มีอาํนาจแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือ บุคลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง   
และ/หรือหน่วยงาน  และ/หรือ  คณะทํางานท่ี เก่ียวข้องกับการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม              
รวมทั้งกาํหนดบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบเพื่อประโยชนใ์นการดาํเนินการตามวตัถุประสงค ์

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการการเงนิและบริหารความเส่ียง 
 

 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบด้านการเงนิ  
1. ดาํเนินการจดัหาทุนตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อใชใ้นการดาํเนินกิจการของกลุ่มบริษทั 
2. วิเคราะห์โครงการลงทุน (Project Feasibility Study) ทั้งความเส่ียง และผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บของกลุ่ม 
    บริษทั (Expected ROCE) เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
3. ควบคุม ดูแลและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของทุกบริษัทท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินรวม (Consolidated       

Financial Statements) เป็นรายไตรมาส เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษทัทราบ  
4. ประเมินความอยู่รอดของทุกบริษัทท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินรวม  (Viability Review) ทั้ งความเส่ียง                  

และผลประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บ (Expected ROCE) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั  
5. กํากับ  ควบคุม ดูแลงบประมาณประจําปีของทุกบริษัทท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินรวม  (Fiscal Budget)            
เพื่อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
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6. กาํกบั ควบคุม ดูแลตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Financial Indicators) ของทุกบริษทัท่ีมีผลกระทบกบั
งบการเงินรวม  

7. รายงานดา้นการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํทุกไตรมาส    
8. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารการเงินท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

 บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบด้านการบริหารความเส่ียง  
1.พิ จารณ ากลั่นกรองและให้ ความ เห็น ต่อนโยบาย  และกรอบการบ ริห ารความ เส่ี ยงก่อนนําเสนอ                             
ต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั 

2. พิจารณาและให้ความเห็นในการกําหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบ 
3. กํากับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให ้             
กลุ่มบริษทัฯ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพทัว่ทั้งองคก์รและการปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง 
4. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพื่อติดตามความเส่ียงท่ีมีสาระสําคัญ  และดําเนินการเพ่ือให ้               
มัน่ใจวา่องคก์รมีการจดัการความเส่ียงอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

5. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงท่ีสําคัญ  และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน             
เป็นผูส้อบทานเพ่ือให้มัน่ใจว่า บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจดัการความเส่ียง รวมทั้งการนาํ
ระบบการบริหารความเส่ียงมาปรับใชอ้ยา่งเหมาะสมและมีการปฏิบติัตามทัว่ทั้งองคก์ร 

6. รายงานคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัความเส่ียงและการจดัการความเส่ียงท่ีสาํคญัอยา่งสมํ่าเสมอ 
7.ให้คาํแนะนําและคาํปรึกษากับคณะอนุกรรมการ (คณะทํางาน) การบริหารความเส่ียง (Risk Management 

Subcommittee) และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียง รวมทั้งพิจารณา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบการบริหารความเส่ียง  
8. ประเมินความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่นท่ีอาจเกิดข้ึนในแต่ละกระบวนการอย่างสมํ่ าเสมอ  เช่น  งานขาย              
และการตลาด งานจดัซ้ือ การทาํสัญญาต่างๆ งานบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบญัชี เป็นตน้ รวมถึง        
การหาวิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 
9. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

2.5 คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสังคม 
      คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม มีบทบาทในการส่งเสริมและสนบัสนุน

การสร้างคุณค่าร่วม (Core Values) ใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มบริษทั โดยจะตอ้งสร้างการมีส่วนร่วมของพนกังานอยา่งทัว่ถึง 
ปรับปรุงกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้เป็นระบบ มีการดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการประยุกต์กิจกรรม 
โครงการเขา้มาสู่วิถีการปฏิบติังาน และการดาํเนินชีวิตอย่างสอดคลอ้ง กลมกลืนตามคุณค่าร่วมท่ียึดถือร่วมกนั    
โดยมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี และหากครบวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งเขา้มาอีกได ้ ซ่ึงมีรายนามต่อไปน้ี 
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                            รายช่ือ    ตาํแหน่ง 
1. ศ.ดร. ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน ์                           ประธาน 
2. นายสมศกัด์ิ  ศรีเรืองมนต ์  กรรมการ 
3. นางฉวี  จารุกรวศิน  กรรมการ 
4. นางสาวศศิโสภา วฒักีเจริญ  กรรมการ 
5. นางสาวสุพร  รุ่งพิทยาธร  กรรมการ 
6. นายปิติพงษ ์  เตียสุวรรณ์  กรรมการ 

 

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

 

คุณสมบตั ิ
1. กรรมการต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความซ่ือสัตย  ์สุจริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ           

และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัได ้
2. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็น หุ้น ส่วน  หรือเข้าเป็นกรรมการในนิ ติ บุคคล อ่ืน ท่ี มี                              

สภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์
ของบุคคลอ่ืน  

 

อาํนาจดาํเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสังคม 
1. ดาํเนินงานภายใตน้โยบายการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสงัคม  
2. ดาํเนินงานเก่ียวกบัโครงการและกิจกรรม เพื่อเช่ือมโยงวิสัยทศัน์ขององคก์รสู่พฤติกรรมการปฎิบติัอย่างเป็น 
รูปธรรม เหมาะสม โดยสามารถอนุมติัค่าใชจ่้ายในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 
3. จดัทาํรายงานผลดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑอ์นัเป็นท่ียอมรับ 

 

บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสังคม 
1. กาํหนดนโยบายดา้นการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสงัคมของบริษทั  
2. เช่ือมโยงวิสัยทศัน์ขององค์กรสู่พฤติกรรมการปฏิบติัภายในกรอบคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม    
อยา่ง เป็นรูปธรรมและเหมาะสม 
3. ใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างคุณค่าร่วมและความรับผดิชอบต่อสงัคมใหเ้กิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์ร 
4. ส่งเสริมการจดัระบบ การบริหาร จดัการ ประเมินผล และพฒันาการทาํงาน หรือโครงการ กิจกรรมท่ีตอบสนอง

ต่อคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ  ตลอดจนสนับสนุนการนํามาประยุกต ์                            
ใชอ้ยา่งเหมาะสม  
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5. ส่งเสริมการส่ือสาร ประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างพนักงานดว้ยกนั ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั     
โดยการเสริมสร้างความเขา้ใจนโยบายองค์กร และการจูงใจให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการมุ่งไปสู่จุดหมาย         
ขององคก์ร 

6. พิจารณาแต่งตั้ งคณะทํางาน  ตลอดจนคณะเลขานุการ  เพ่ือทําหน้าท่ีสนับสนุนการทํางาน  คุณค่าร่วม                   
และความรับผดิชอบต่อสงัคม ไดต้ามความเหมาะสม 

  

3.  การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ  ผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง 
     3.1 หลกัเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

     คณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํกบัดูแลให้การสรรหาและคดัเลือกกรรมการมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและ
ชัดเจน โดยกาํหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้ ําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการดงัน้ี 

1.  คุณสมบตั ิ
1.1 กรรมการอสิระ 

   การสรรหากรรมการอิสระนั้นให้เป็นไปตามองคป์ระกอบกรรมการบริษทั และคุณสมบติัของกรรมการ
อิสระท่ีบริษทักาํหนดไวใ้นหวัขอ้โครงสร้างการจดัการ ซ่ึงตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และนาํเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นบริษทั
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ 

1.2  กรรมการ 
     คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกกลัน่กรองบุคคลท่ีมีคุณสมบติั

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นหวัขอ้โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงเหมาะสมและสมควรไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการ
บริษทั เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั หรือผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง   (แลว้แต่กรณี) โดยมีขั้นตอนการสรรหา
ท่ีโปร่งใส และชดัเจน  
 

2. กระบวนการสรรหา 
1. ในการสรรหารายช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้ ําหนดกรอบ                     

การสรรหาท่ีจะสร้างความมั่นใจได้ว่าผูท่ี้ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการตามหลัก         
Fiduciary Duty ท่ีสําคญัสองประการ คือ การปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care)  และ 
ความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) โดยหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการจะคาํนึงถึงโครงสร้าง ของกรรมการ
บริษทัความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบติั 
และทักษะของกรรมการท่ีจาํเป็นและยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษทั โดยจัดทาํ  Skills matrix เพื่อกาํหนด
คุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา โดยพิจารณาจากทกัษะท่ีจาํเป็น ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนอาจพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัจากการแนะนาํของกรรมการอ่ืน
ในบริษทัฯ  การเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผูถื้อหุน้ของบริษทัการสรรหาโดยท่ีปรึกษา
ภายนอก (Professional Search Firm) การสรรหาจากฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือ
การสรรหาโดยกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร 
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 2. นอกเหนือจากการสรรหารายช่ือโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอช่ือผูท่ี้สมควรเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหา และ
กาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาโดยกาํหนดระยะเวลาในการเสนอช่ือให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากลัน่กรอง               
ตามกระบวนการท่ีคณะกรรมการกาํหนด (Due Diligence) ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จง้สารสนเทศ
ไปยงัระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยให้ผู ้ถือหุ้นเสนอรายช่ือได้ท่ี เว็บไซต์ของบริษัท                   
และส่งประวติัของกรรมการท่ีเสนอไปท่ีอีเมล ์board@pranda.co.th และบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการจะตอ้ง 
ส่งหนังสือยืนยนัการเขา้เป็นกรรมการ มายงับริษทัภายใน วนัท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีเม่ือบริษทัฯ ได้รับ
เอกสารครบถว้นแลว้จะนาํเสนอเขา้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเพ่ือทาํการคดัเลือกและเสนอช่ือ
บุคคลของผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา เม่ือท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัมีมติเห็นชอบแล้ว บริษทัฯ จะเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวเพ่ือขออนุมติัเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลงัจาก
ท่ีไดรั้บการอนุมติัแต่งตั้งจากผูถื้อหุ้น หรือจากมติคณะกรรมการบริษทั (กรณีแต่งตั้งทดแทนกรรมการท่ีลาออก)  
บริษทัฯ ไดด้าํเนินการโดยจดัใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง 

 3. เพื่อความชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายในการสรรหาและขั้นตอนกระบวนการ               
ในการเสนอช่ือกรรมการให้ผูถื้อหุ้นทราบ รวมทั้งจดัเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอช่ือท่ีระบุถึงขอ้มูลท่ีจาํเป็น                
ในการพิจารณาเหตุผลสนบัสนุน  

 4. กลัน่กรองและตรวจสอบรายช่ือผูท่ี้จะเสนอช่ือเป็นกรรมการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งว่าไม่ได้เป็น                  
ผูท่ี้ถูกข้ึนบญัชีดาํหรือถอดถอนจากบญัชีรายช่ือท่ีหน่วยงานเหล่าน้ีจดัทาํข้ึน รวมทั้งทาํการพบปะ และสัมภาษณ์
บุคคลท่ีผา่นการกลัน่กรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

5. ในการเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการ
พิจารณาในจาํนวนเกินกว่าจาํนวนกรรมการท่ีจะสรรหา เพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสคดัเลือกกรรมการท่ีมี               
ความเหมาะสมมากท่ีสุด เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาตามจาํนวนท่ีตอ้งการแต่งตั้ง 

 6. คณะกรรมการจดัส่งรายช่ือและประวติักรรมการท่ีจะพิจารณาแต่งตั้งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุม 

 7. ในกรณีท่ีมีการเสนอช่ือกรรมการท่ีพน้วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง ไดน้าํเสนอผลงาน (Contribution) 
และประวติัการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ ใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

 8. ในการนาํเสนอรายช่ือกรรมการให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน         
ทีละคน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในท่ีประชุม 

 9. จดัให้มีการปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ             
คร้ังแรก 

ทั้งน้ี เม่ือมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษทัฯ จะจดัใหมี้การปฐมนิเทศสาํหรับกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่ 
โดยจดัใหมี้การบรรยายสรุปวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และคุณค่าร่วมของบริษทัพร้อมทั้งจดัใหมี้เอกสารสาํหรับกรรมการ
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ท่ีได้รับการแต่งตั้ งใหม่ เพ่ือประกอบการทําหน้าท่ี  ซ่ึ งจัดทําเป็น คู่มือการปฐมนิ เทศกรรมการเข้าใหม่                             
อนัประกอบดว้ย 

1. ข้อมูลตอนเรียนเชิญเข้ารับตาํแหน่งกรรมการ (Pre-Orientation) ได้แก่ ประวติับริษทั ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผูถื้อหุ้นใหญ่ และกรรมการ 
ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานอย่างนอ้ย 3 ปี
ยอ้นหลงั หนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ขอ้มูลท่ีใชป้ฐมนิเทศเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Orientation) ไดแ้ก่ เร่ือง
ท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทยอ้นหลัง 1 ปี                          
คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จดัทาํโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ นโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ตลอดจน
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีสําคญัของบริษทั รวมทั้งหลกัสูตรอบรมกรรมการ และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ 

3. การพบประธานกรรมการบริษทั  กรรมการผูจ้ดัการ  ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังแรก                  
เพื่อแจ้งให้กรรมการใหม่ทราบถึงนโยบายท่ีสําคญัของบริษทั วฒันธรรมองค์กร และความคาดหวงัในความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการใหม่ท่ีจะมีส่วนช่วยคณะกรรมการบริษทัให้ทาํหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

3.  หลกัเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนเลอืกตั้ง/แต่งตั้งกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 กรณ ีดงันี ้ 
1.  การเลือกตั้งกรรมการบริษทัโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การเลือกตั้งกรรมการบริษทั แทนกรรมการ              

ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการบริษทัเพิ่มเติม (กรรมการใหม่) จะเป็นไป
ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามขอ้บงัคบัของบริษทั คือ 

1. ถือหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 
2. ผู ้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้ งบุคคลคนเดียว              

หรือหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุด  ตามลําดับลงมาเป็นผู ้ได้รับเลือกตั้ งเป็นกรรมการ             

เท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการ
เลือกตั้ งในลาํดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในคร้ังนั้นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 

ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณาตามแนวทางการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองการ
ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั จึงไดมี้การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยรายเดียวหรือหลายรายถือ
หุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั สามารถเสนอช่ือบุคคลเขา้
รับการคดัเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัไดเ้ป็นการล่วงหนา้สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 
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2. การแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ                 
โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ใหก้รรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัตามกฎหมาย
ว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดักาํหนดเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถดัไป               
เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ใน
ตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรค
หน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงท่ีไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 
3.2 หลกัเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดบัสูงสุด 

          คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํหน้าท่ีพิจารณาคดัเลือกบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการบริหารกลุ่มดงัน้ี  

1.  คุณสมบตั ิ
1. คุณลกัษณะ 

(1) มีคุณธรรมและความรับผดิชอบ (Integrity and accountability) 
(2) การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล (Informed judgment) 
(3) มีวุฒิ ภาวะและความมั่นคง  เป็นผู ้รับ ฟังท่ี ดีและกล้าแสดงความคิดเห็น ท่ีแตกต่าง                  

และเป็นอิสระ    
(4) ยดึมัน่ในการทาํงานอยา่งมีหลกัการ 

2.  มีความรู้ ความสามารถ ในการดาํเนินธุรกิจ เป็นผูท่ี้มีทกัษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบติัเฉพาะ 
ในดา้นต่างๆ ท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิง่และเป็นประโยชนสู์งสุดต่อธุรกิจของบริษทั 

3.  มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์                  
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

4. ประสบการณ์ในธุรกิจ เคร่ืองประดับและอัญมณี  และการบริหารจัดการองค์กรท่ีจะเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการดาํเนินกิจการของบริษทั และศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ก่บริษทั 

5.  ประสบการณ์ในการเป็นผูน้าํขององคก์ร มีภาวะความเป็นผูน้าํสูง 
6.  ไดรั้บการยอมรับจากองคก์รธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 

      7.  ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
 

2. วธีิการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกจากคุณสมบติัท่ีกาํหนด และเสนอ

ต่อกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั  
 

3.3 หลกัเกณฑ์และการสรรหาผู้บริหารระดบัสูง  
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนร่วมกบัประธานกรรมการบริหารกลุ่ม พิจารณาหลกัเกณฑ์และ

วิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลท่ีประธานกรรมการบริหารกลุ่ม เสนอให้เป็นผูบ้ริหาร
ระดบัสูงดงัน้ี 
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1.  คุณสมบตั ิ
1. คุณลกัษณะ 

(1) มีคุณธรรมและความรับผดิชอบ (Integrity and accountability) 
(2) การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล (Informed judgment) 
(3) มีวฒิุภาวะและความมัน่คง เป็นผูรั้บฟังท่ีดีและกลา้แสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ 
(4) ยดึมัน่ในการทาํงานอยา่งมีหลกัการ 

2. มีความรู้ ความชาํนาญ และประสบการณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
3. มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละ                

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 
        

  2.  วธีิการสรรหา 
     คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบตามการเสนอของ
ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และเสนอต่อกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั      

 

4.  การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

4.1 การควบคุมดูแล การจัดการ และรับผดิชอบการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
บริษทัฯ กาํหนดระเบียบปฏิบติัให้การเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทั

ย่อยและบริษทัร่วมตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยการเสนอจากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และ
บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม มีหน้าท่ีดาํเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุด
ของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมนั้นๆ และบริษทัฯได้กาํหนดให้บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้ งนั้น ต้องได้รับอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองสาํคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีการส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วน
การถือหุน้ของบริษทั 

 

นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัฯ กาํหนดระเบียบให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้นตอ้งดูแล
ให้บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการทาํรายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการทาํรายการ
สาํคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว ให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล  และการทาํ
รายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลใหมี้การจดัเกบ็ขอ้มูล และการบนัทึก
บญัชีของบริษทัยอ่ยใหบ้ริษทัฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 
 

บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายทางการเงินกลุ่มแพรนดา้ (PRANDA Group Financial Policy) สาํหรับการบริหาร
จดัการของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมดงัน้ี 

1. บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งส่งแผนธุรกิจประจาํปี (Business Plan)  
2. บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งส่งแผนกาํลงัคนประจาํปี (Manpower Plan)  
3. บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งส่งงบลงทุนประจาํปี (Capital Expenditure Plan) 
4. บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งส่งงบประมาณประจาํปี (Budget Plan)  
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แผนงานทั้งหมดท่ีกล่าวมาขา้งตน้ตอ้งจดัส่งให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นผูอ้นุมติั โดยมีกาํหนดในการ          
ส่งแผนงานภายในเดือนตุลาคมของแต่ละปี และมีการทบทวนแผนงานทั้ งหมดอีกคร้ังภายในเดือนเมษายน            
ของปีถดัไป 
  

 อีกทั้งบริษทัย่อยและบริษทัร่วมตอ้งช้ีแจงแผนงานทั้งหมดเป็นลายลกัษณ์อกัษรหากผลการปฏิบติังาน
แตกต่างจากแผนงานท่ีกาํหนดไว ้นอกจากน้ีหากบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตอ้งการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน หรือ
คํ้าประกนัใดๆ และการทาํสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ท่ีผกูพนักิจการ รวมถึงการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดรั้บ
การอนุมติัจากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

          

4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษทักบัผู้ถอืหุ้นอืน่ในการบริหารจัดการบริษทัย่อย และบริษทัร่วม  
     ไม่มีขอ้ตกลงอ่ืนในการบริหารจดัการบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมรวมผลตอบแทนเป็นไปตามสดัส่วนการ          

ถือหุน้ปกติ 
 

5.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
 

บริษทัฯ ได้ประกาศนโยบายการใช้ขอ้มูลภายใน และการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และ 
บุคคลซ่ึงรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน หรือท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน รวมถึงผู ้ใกล้ชิดท่ีมีพฤติกรรม                  
การซ้ือขายท่ีผิดปกติไวบ้นอินทราเน็ตของบริษทั โดยมีรายละเอียดหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติั ซ่ึงสาระสําคญั               
คือ บุคคลซ่ึงรู้หรือครอบครองขอ้มูลภายในตอ้งปฏิบติัตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ เก่ียวกบัการกระทาํอนัไม่เป็นธรรม
เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์โดยจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 240 มาตรา 241 และมาตรา 242 แห่ง พ .ร.บ .             
หลักทรัพย์ฯ  รวมถึงการกําหนดช่วงเวลาห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ (Blackout Period)  และการรายงานการ               
ถือหลกัทรัพย ์และการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์โดยมีแนวปฏิบติัและมาตรการบทลงโทษไวด้งัน้ี         

 

 
 
แนวปฏบิตั ิ

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ และบุคคลภายในอ่ืน พึงรักษาขอ้มูลภายใน 
และเอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนําไปสู่การแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง           
หรือบุคคลอ่ืนในทางมิชอบ หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บริษทั 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ และบุคคลภายในอ่ืน ต้องไม่นําขอ้มูล
ความลบัของบริษทัฯ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนไม่ว่าทางตรง     
หรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม หรือแมพ้น้สภาพหรือส้ินสุดการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีไปแลว้ 

3. บริษทัฯ กาํหนดให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สัญญาและขอ้ตกลงท่ีมีไวก้บัคู่สัญญาถือเป็นความลบัท่ีไม่อาจ
เปิดเผยใหบุ้คคลอ่ืน เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากบริษทัฯ และคู่สญัญาเท่านั้น 
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4. บริษัทฯ มอบหมายให้ผูบ้ ังคับบัญชาในลําดับขั้นต่างๆ มีความรับผิดชอบท่ีจะต้องควบคุมไม่ให้มี            
การร่ัวไหลของข้อมูล และข่าวสารท่ีสําคญัของบริษัทฯ เผยแพร่ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ           
ถา้มีการกระทาํฝ่าฝืนจะพิจารณามาตรการทางวินยั ตามระเบียบของบริษทั 

5. การใชข้อ้มูลภายในร่วมกนัของพนักงานจะตอ้งอยู่ในกรอบหน้าท่ี และความรับผิดชอบเท่าท่ีพนักงาน     
พึงไดรั้บมอบหมายเท่านั้น 

6. กรณีถูกถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบให้ปฏิเสธการแสดง     
ความเห็นต่างๆ ดว้ยความสุภาพและแนะนาํให้สอบถามจากหน่วยงานท่ีไดรั้บมอบหมายและรับผิดชอบ
ในการเปิดเผยขอ้มูลนั้นโดยตรง เพ่ือใหก้ารใหข้อ้มูลถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

7. หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์มีนโยบายในการหลีกเล่ียงการคาดการณ์ในอนาคต หรือให้ความคิดเห็นใดๆ 
เก่ียวกับขอ้มูลท่ีมีระยะเวลาล่วงหน้าตํ่ากว่า 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลกัทรัพย ์     
แห่งประเทศไทยและหลกัสากล ทั้งน้ีนกัลงทุนยงัคงสามารถพบปะพูดคุยกบัเจา้หนา้ท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์
เพื่อสอบถามความคิดเห็นและมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาว 

8. บริษทัฯ จะประกาศช่วงเวลางดติดต่อกบันักลงทุนเป็นเวลา 30 วนัล่วงหน้าก่อนวนัเปิดเผยงบการเงิน     
ต่อสาธารณชน โดยในช่วงเวลางดติดต่อกบันักลงทุนนั้น บริษทัฯ จะงดการตอบคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบั             
ผลประกอบการและการคาดการณ์ ทั้งน้ียกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการตอบคาํถามต่อขอ้เทจ็จริงหรือช้ีแจงขอ้มูล     
ท่ีไดมี้การเปิดเผยแลว้ หรือช้ีแจงข่าวสารใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือสอบถามมุมมองต่อธุรกิจ    
ในระยะยาวเท่านั้น โดยบริษทัฯ จะพยายามหลีกเล่ียงการนดัประชุมนกัวิเคราะห์ หรือผูล้งทุนในช่วงเวลา
ดงักล่าว หรือหากมีความจาํเป็นนัดประชุมในช่วงเวลาดงักล่าวแลว้ จะมีการกล่าวถึงการดาํเนินธุรกิจ      
ในระยาวเท่านั้น 

9. บุคลากรของบริษทัฯ ควรเกบ็รักษาขอ้มูลไวอ้ยา่งนอ้ย 10 ปี ทั้งท่ีเกบ็ไวเ้ป็นเอกสารและท่ีเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ เผื่อมีการเรียกใชเ้อกสารบางประเภทตอ้งมีการรักษาไวต้ามท่ีกฎหมายกาํหนด บุคลากร
ของบริษทัฯ ควรทาํการศึกษาเป็นกรณีไป เม่ือครบกาํหนดใหน้าํเอกสารไปทาํลาย 
 

 
การซ้ือหรือขายหลกัทรัพย์ 
 

แนวปฏบิตั ิ
1. หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษทัและบริษทัในเครือ หรือบุคคลซ่ึงรู้หรือครอบครองขอ้มูล

ภายในซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ในช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนท่ีจะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่
เก่ียวกบัฐานะการเงินและสถานะของบริษทั รวมถึงหา้มนาํขอ้มูลงบการเงินรวมถึงขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบ
ต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ท่ีทราบไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  

2. กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัท  และบริษัทในเครือ หรือบุคคลซ่ึงรู้หรือครอบครอง                   
ขอ้มูลภายใน ควรละเวน้การซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ย่างน้อย 24 ชัว่โมง แต่หากขอ้มูลมีความซับซ้อนมาก            
ควรรอถึง 48 ชัว่โมง ภายหลงัจากขอ้มูลไดมี้การเผยแพร่แลว้  
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3. กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
ของบริษทั และบริษทัในเครือ ประสงค์ท่ีจะซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ จะตอ้งแจ้งความประสงค ์      
ในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยม์ายงัเลขานุการบริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนทาํการซ้ือขาย 

4. กรรมการ และผูบ้ริหารส่ีรายแรกตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ีทจ.23/2551 
รวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีตอ้งรายงาน
การถือครองหลกัทรัพย ์ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 
แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจดัส่งรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทัทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายในวนัเดียวกบัท่ีส่งรายงานต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

 

การรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย์ 
 

สําหรับการรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร บริษทัได้มีหนังสือแจ้ง             
ให้ทราบถึงภาระหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพยต่์อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจดัส่ง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย  ์ทั้ งน้ีในระหว่างปี 2562 
กรรมการและผู ้บริหารของบริษัท  ได้รายงานการถือครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทียบการเพิ่มข้ึน  (ลดลง)                       
ณ วนัปิดสมุดทะเบียน ระหวา่งวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 ถึง วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี  
 
 

ลาํดบัที ่ รายช่ือ 
จํานวนหุ้น (หุ้น) จํานวนหุ้นเพิม่ 

(ลด) ระหว่างปี 
(หุ้น) 

30 ธันวาคม 2562 28 ธันวาคม 2561 

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์ 23,371,196 21,996,420 1,374,776 
2. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 20,460,945 18,451,160 2,009,785 
3. นางปราณี คุณประเสริฐ 11,497,956 10,328,560 1,169,396 
4. นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์ 9,860,595 9,280,560 580,035 
5. นางประพีร์ สรไกรกิติกลู 7,868,188 7,400,060 468,128 
6. นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์ 2,890,531 2,720,500 170,031 
7. นายชนตัถ ์ สรไกรกิติกลู 530,000 466,000 64,000 
8. นายเดชา นนัทนเจริญกลุ - - - 
9. ศ.ดร.ชาญณรงค ์ พรรุ่งโรจน ์ - - - 

 
 
 
บทลงโทษกรณฝ่ีาฝืนนโยบาย 
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กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ของบริษทัและบริษทัย่อย คนใดท่ีไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณว่าด้วย     
การรักษาความลบั การรักษาความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใช้ขอ้มูล รวมถึงการซ้ือขายหลกัทรัพยบ์ริษทั
ดังกล่าว โดยพิจารณาลงโทษทางวินัย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา          
การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนอาจถูกพิจารณาลงโทษถึงขั้นให้ออกจากงาน  รวมทั้ ง                     
อาจมีความรับผดิทั้งทางอาญาและทางแพง่ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 คือ  

(1) มาตรา 296 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ กาํหนดหากบุคคลใดฝ่าฝืนมาตรา 240 มาตรา 241 มาตรา 242             
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 500,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และอาจจะ
ตอ้งชดใชเ้งินในจาํนวนท่ีเท่ากบัผลประโยชนท่ี์ไดรั้บหรือพึงไดรั้บจากการกระทาํความผดิ 

   ในกรณีท่ีผูฝ่้าฝืน มาตรา 240 หรือมาตรา 241 เป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ ในการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ  ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 1ลา้นบาท หรือทั้งจาํทั้ งปรับ และ
อาจจะตอ้งชดใชเ้งินในจาํนวนท่ีเท่ากบัผลประโยชน ์ท่ีไดรั้บหรือพึงไดรั้บจากการกระทาํความผดิ 

(2) มาตรา 275 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ์ กําหนดผูท่ี้มีหน้าท่ีจัดทําและเปิดเผยรายงานตามมาตรา 59             
ผูใ้ดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา 59 หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑห์รือวิธีการท่ีกาํหนด ตามมาตรา 
59 ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวนัละ 10,000 บาท ตลอดเวลาท่ียงัมิไดป้ฏิบติัให้
ถูกตอ้ง 
 

6.  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 ผู ้สอบบัญชี ของบริษัท  แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน) ได้แก่ นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนันต์กุล              

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523  
หรือ นายฉตัรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5813 แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

ค่าตอบแทนท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อย ตอ้งจ่ายให้แก่ บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั ในปี 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
                                                                                 หน่วย:  บาท 

 บริษทัฯ บริษทัย่อย 
1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีบริษทั 3,100,000 1,100,000 
2. การสอบทานผลกระทบจากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน เร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงิน (TFRS 9 and TFRS 16) 

200,000 - 

3. ค่าตรวจบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 120,000 - 
รวม 3,420,000 1,100,000 

 
 
 
7. ระดับความเข้าใจและการนําหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีไปปรับใช้ 
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              คณะกรรรมการบริษทั ไดมี้การประชุมพิจารณาการนาํหลกัปฏิบติั 8 ขอ้ ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
สําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560  (Corporate Governance Code) โดยคณะกรรมการบริษทัตะหนักถึงบทบาท
หน้าท่ีในฐานะผูน้าํ (governing body) ขององคก์ร และมีกรรมการทุกคนไดน้าํหลกัปฏิบติัใน CG Code นาํไปใช้
สร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนืแลว้                
 

8.  การปฎบัิติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ีในเร่ืองอืน่ ๆ 
 คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี จึงไดมี้นโยบายการเปิดเผย
ข้อมูลสําคัญ  ท่ี เก่ียวข้องกับบริษัททั้ งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกําหนด             
ของสาํนกังานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
ทนัเวลา โปร่งใส อีกทั้งไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามเกณฑก์ารสาํรวจโครงการกาํกบัดูแลกิจการ
ของบริษทัจดทะเบียนมาอยา่งต่อเน่ือง ยกเวน้นโยบายบางประการท่ีบริษทัฯไดด้าํเนินการในแนวทางอ่ืนต่างจาก
หลกัเกณฑ์    ท่ีกาํหนด ซ่ึงพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัความสมเหตุสมผล และสภาพแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมภายใตก้ารดาํเนินธุรกิจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องบริษทัและคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุด
ของผูถื้อหุน้โดยในปี 2562 มีเร่ืองท่ียงัไม่ไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงเหตุผลท่ียงัปฏิบติัไม่ได ้
ดงัน้ี 
 
 

เร่ืองทีย่งัไม่ได้ปฏบิตั ิ เหตุผล 
บริษัทฯ ไม่ได้กําหนดวิธีการลงคะแนนเสียง 

เลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม 
(Cumulative Voting)  

       เน่ืองจากขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้ใชว้ิธี
ลงคะแนนเสียงแบบหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง (one 
share one-vote)  และการใชว้ิธีการลงคะแนนเสียง
แบบสะสมอาจทําให้ตัวแทนกรรมการท่ีได้รับ
เลือกมามีคุณสมบติัไม่สอดคลอ้งกบั Board Skill 
Matrix ซ่ึ ง เป็ น เค ร่ือ งมือ ท่ี ใช้ ในการสรรห า
คณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
บริษัทฯ  รวมถึงอาจนําไป สู่การขัดแย้งแนว
ทางการบ ริห ารงานของกรรมการท่ีทําเพ่ื อ
ผลประโยชนต่์อผูถื้อหุน้เพียงกลุ่มเดียว 
 

       บริษทัฯ ไม่ไดจ้ดัทาํรายงานความยัง่ยืนหรือแบบ
บูรณาการ (Integrated Report) 

        เน่ื อ งจ ากบ ริษัท ฯจัดทํ าร ายงาน ความ
รับผิดชอบทางสังคมไวใ้นรายงานประจาํปีตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
 

      บริษัทฯ  มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการ   เน่ื อ งจ าก  คณ ะก รรม ก ารบ ริษั ท แล ะ
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ท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
คาํนึงถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ท า ง ธุ ร กิ จ ข อ ง ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ  อี ก ทั้ ง
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี ในฐานะ
กรรมการอิสระ และความอิสระในการแสดง   
ความคิดเห็น ดงันั้นจึงอนุโลมให้กรรมการอิสระ
ดํารงตําแห น่ งเกิน  9  ปี  ซ่ึ งมี จํานวน  1  ท่ าน   
แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีกรรมการอิสระท่ีมี
วาระดาํรงตาํแหน่งน้อยกว่า 9 ปี จาํนวน 2 ท่าน 
ซ่ึงกรรมการอิสระแต่ละท่านก็ไดพ้ิสูจน์ ให้เห็น
ว่าได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระ และไม่มี
ผลประโยชน์ขัดแย้ง  และ /หรือ  ส่วนได้เสีย   
อยา่งมีนยัสาํคญักบับริษทัฯ แต่อยา่งใด 

       ประธานกรรมการของบริษทัไม่ไดเ้ป็นกรรมการ
อิสระ 

เน่ื องจากธุรกิจค้าเค ร่ืองประดับอัญมณี
จาํเป็นตอ้งอาศยับุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ธุรกิจท่ียาวนาน  เพื่อนําพา
บริษทัฯ ให้บรรลุผลสําเร็จท่ีได้ตั้ งไว  ้อย่างไรก็
ต าม  ก า ร ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ข อ งบ ริ ษั ท  แ ล ะ
คณะกรรมการของบริษทัตั้งอยูบ่นหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

       คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ไม่ได้ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ 
มากกวา่ก่ึงหน่ึง 

    บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 6 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ1 ท่าน 
และดาํรงตาํแหน่งเป็นประธาน ถึงแมว้า่อีก 5 ท่าน 
ไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่บริษทัฯ ก็มีขั้นตอน และ
ก ระบ วน ก ารส รรห า  รวม ถึ งก ารกํ าห น ด
ค่าตอบแทนของกรรมการ     และผู ้บ ริห าร
ระดบัสูง ท่ีเป็นไปดว้ยความชดัเจน โปร่งใส โดย
มิขัดต่อนโยบายมาตราการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่    ทั้งยงัเทียบเคียงกบับริษทัจดทะเบียน
อ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนั  ตลอดจนสอดคลอ้ง
กบัผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษทั และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

 

เร่ืองทีย่งัไม่ได้ปฏบิตั ิ เหตุผล 
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      คณะกรรมการไม่มีการจดัตั้ง CG Committee ซ่ึง
ตอ้งเป็นระดบัคณะกรรมการเท่านั้น  

     เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผูก้าํกบัดูแล
ใหบ้ริษทัปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ 

      คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการท่ีเป็นกรรมการ
อิสระนอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง 

    บริษทัฯปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักท รัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย   
1 ใน3 ของกรรมการทั้ งหมด ทั้ งน้ีกรรมการทั้ ง
คณะไดท้าํหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลบริษทัอยา่งเป็น
ธ ร ร ม  โ ป ร่ ง ใส  เห ม าะ ส ม โ ด ย คํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชนข์องบริษทัเป็นสาํคญั 

 
 

 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาทบทวนเร่ืองท่ีบริษทัยงัไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามหลกัการกาํกบั     
ดูแลกิจการท่ีดี และไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในคู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ               
ท่ี เก่ียวข้องในด้านต่างๆไว้อย่างชัดเจน  สามารถดาวน์โหลด www.pranda.com  และบริษัทฯได้ดําเนินการ             
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเคร่งครัด โดยสรุปเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 

 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการดํารงสิทธิและส่งเสริมการใช้สิทธิขั้นพื้นฐาน ของผูถื้อหุ้นในฐานะ                
นักลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละเจา้ของบริษทั ไดแ้ก่ การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัอย่างครบถว้นและเพียงพอ               
การไดรั้บส่วนแบ่งกาํไรของบริษทั การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี เป็นตน้  

 

บริษทัฯ กาํหนดใหมี้วนัประชุมผูถื้อหุน้ปีละคร้ังภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัตั้งแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชี
บริษทั เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น รวมถึงนกัลงทุนสถาบนัรับทราบถึงผลดาํเนินงานของบริษทั แสดงความคิดเห็น 
และมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในวาระสําคญัต่างๆของบริษทั  ทั้งน้ีบริษทัฯได้มีการเตรียมการประชุมสามญั               
ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 

ก่อนวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 

บริษทัฯคาํนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั  จึงส่งเสริมและคุม้ครองการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น

เพื่อเป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ   ทั้ งน้ีบริษัทฯ  ได้ให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องแก่ผู ้ถือหุ้น                          

อยา่งครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา เพ่ือนาํไปใชก้ารตดัสินใจใชสิ้ทธิลงมติออกเสียงในเร่ืองสาํคญัรวมถึงรับทราบ

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยมีการดาํเนินการ ดงัน้ี 
 

วนัทีด่าํเนินการ รายละเอยีด 

    บริษทัฯ แจ้ง การเสนอระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น เสนอช่ือผูด้าํรงตาํแหน่ง
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30 กนัยายน 2562 กรรมการ และส่งคาํถามก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยแจง้ผ่านระบบเผยแพร่
ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และระบุขั้นตอนการเสนอวาระดงักล่าวเผยแพร่ไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

   คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มี  “การพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)”ไวใ้นระเบียบวาระ   
การประชุมตามขอ้กาํหนดกฎหมายตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 
105 

 

28 กมุภาพนัธ์ 2563 

    คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมติัใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อจ่ายเงินปันผลจาก
กาํไรสะสมโดยใชก้าํไรสุทธิของปี 2555 และกาํหนดให้ มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2562 ในวนัท่ี  28 เมษายน 2563 

16 มีนาคม 2563    วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

 

27 มีนาคม 2563 

    เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ระเบียบวาระการประชุม   
และ เอกสารประกอบทั้ งชุด ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษทั 
www.pranda.com  ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนวนัประชุม 

 

3 เมษายน 2563 

    จดัส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย ์ก่อนการประชุมเป็น  
เวลา  21 วนั ซ่ึงดาํเนินการโดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

 

20-22 เมษายน 2563 

    ประกาศโฆษณาคําบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  ประจําปี  2562 ลงใน  
หนงัสือพิมพข่์าวหุน้ (ฉบบัภาษาไทย)อยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลา 3  วนัก่อนวนัประชุม  

 

28 เมษายน 2562 

   วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เวลา 15.00 น. ณ หอ้งประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 
  ของบริษัทแพรนด้า จิวเวล ร่ี  จํากัด  มหาชน   เลขท่ี  28 ซอยบางนา  - ตราด  28   
แขวงบางนาใต ้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 

บริษทัฯ จดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (QR Code) โดยไฟลข์อ้มูลท่ีสามารถ
ดาวน์โหลด นั้ นมีระเบียบวาระการประชุมอย่างชัดเจน และเอกสารประกอบทั้ งชุด  ซ่ึงมีทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เพื่ออาํนวยความสาํดวกแก่ผูถื้อหุน้ ทั้งคนไทยและต่างชาติ  โดยคาํนึงถึงความครบถว้น เพียงพอของ
ขอ้มูล โดยในแต่ละวาระท่ีเสนอในหนงัสือเชิญประชุม บริษทัฯ กล่าวถึง ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล ตลอดจนความเห็น
ของคณะกรรมการ ทั้งยงัวาระท่ีมีความสําคญัต่อผูถื้อหุ้นในการตดัสินใจ ทางบริษทัฯ ไดร้ะบุไวใ้นหนังสือเชิญ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เช่น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ และ วาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชี ไดมี้การระบุช่ือพร้อม
ประวติัท่ีตอ้งการเสนอแต่งตั้ง  ช่วยให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสม รวมถึงขอ้มูลสําคญั 
ดงัต่อไปน้ี 

 
- รายงานประจาํปีของบริษทัท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเก่ียวกบับริษทั และผลการดาํเนินงานในรอบปีท่ีผา่นมา  
- รายละเอียดขอ้มูลประกอบการพิจารณาทุกวาระ เช่น วาระเลือกตั้ งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออก          

ตามวาระ โดยมีประวติัยอ่ของกรรมการซ่ึงประกอบดว้ย อาย ุการศึกษา ตาํแหน่งหนา้ท่ีในอดีตและปัจจุบนั 
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จํานวนหุ้นท่ีถือของบริษัท  จํานวนวาระท่ีดํารงตําแหน่งในบริษัท   ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน                 
และในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทั และขอ้พิพาททางกฎหมาย 

- คาํช้ีแจงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเขา้ประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
- ขอ้มูลกรรมการอิสระท่ีผูถื้อหุน้สามารถพิจารณาใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะ โดยมีประวติัครบถว้น 
- ขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุม 
- ขอ้บงัคบับริษทัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้  
- แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม 
- หนงัสือมอบฉนัทะทั้ง 3 แบบ ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์าํหนด คือ แบบ ก. เป็นแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไป ซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น แบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการ
ต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจน และแบบ ค. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็น
ผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ งให้ผูดู้แลรักษาทรัพยสิ์น (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ                
ดูแลหุน้ 

- บริษทัฯ ได้กาํหนดเป็นแนวทางปฏิบัติสืบเน่ืองกันทุกปีในการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นในเร่ืองการเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น เสนอช่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และส่งคาํถามก่อนการประชุมสามญั            
ผูถื้อหุ้น โดยแจง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ล่วงหนา้ 3 เดือนก่อนวนัส้ินรอบบญัชี โดยประกาศ
หลกัเกณฑ ์และระบุขั้นตอนชดัเจนซ่ึงเผยแพร่ไวท่ี้เวบ็ไซตบ์ริษทั www.pranda.co.th หรือ www.pranda.com 
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีอย่างไม่เป็นทางการจนกว่าจะได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรจาก           
ผูถื้อหุน้ โดยเลขานุการบริษทัจะเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองในเบ้ืองตน้ก่อนนาํเสนอต่อใหค้ณะกรรมการบริษทั
พิจารณาความจาํเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมท่ีผูถื้อหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมผูถื้อหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษทัเป็นท่ีส้ินสุด และเร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษทัจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมขอ้คิดเห็นของ
คณะกรรมการบริษทั และเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัปฏิเสธการบรรจุเร่ืองท่ีเสนอตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด
จะแจง้เป็นเร่ืองเพื่อทราบในการประชุมผูถื้อหุน้พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระไวด้ว้ย       

สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 ท่ีผ่านมาไม่มี         
ผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม การเสนอช่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการและการส่งคาํถามล่วงหน้า       
แต่อยา่งใด นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีการพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) ไวใ้นระเบียบวาระการประชุม
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอเร่ืองเขา้สู่การพิจารณาของท่ีประชุมไดโ้ดยถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดกฎหมายตาม 
พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กล่าวคือ ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม                  
อีกก็ได ้ซ่ึงปรากฎว่าไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาลงมติมีเพียงขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถามท่ีไดบ้นัทึกไวใ้น
รายงานประชุมแลว้เท่านั้น 

วนัประชุมผู้ถอืหุ้น 
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ในปี 2562 บริษทัฯ ได้จดัการประชุมผูถื้อหุ้น 1 คร้ัง ได้แก่  การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561             
ในวันอังคาร ท่ี  23 เมษายน  2562 เวลา 15.00 น . ณ  ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้ น  5 ของบริษัทฯ                      
เลขท่ี 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  และมีการอาํนวยความสะดวกแก่           
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัรถบริการรับ-ส่ง ณ จุดนดัพบท่ีสนามกีฬาภูติอนันต ์ระยะห่างจากทางลงสถานีรถไฟฟ้า BTS 

(บางนา) ประมาณ 20 เมตร 
  จัดเล้ียงรับรองอย่างเหมาะสมแก่ผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม ตลอดจนจัดส่ิงอาํนวยความสะดวกสําหรับ          

การประชุม 
 จดัการลงทะเบียนดว้ยระบบ Barcode โดยเปิดดาํเนินการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชัว่โมง และแมจ้ะพน้

เวลาลงทะเบียนแลว้ยงัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมได้
โดยไม่เสียสิทธิ หรือต่อเน่ืองจนกวา่การประชุมจะแลว้เสร็จ  

 จดัพิมพรู์ปเล่มหนงัสือเชิญประชุมฉบบัสมบูรณ์ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ 
 

บริษทัฯไดด้าํเนินการการประชุมตามลาํดบั ดงัน้ี 
1 .  ก่ อน เข้า สู่ วาระการประชุมประธาน ท่ีประชุมห รือผู ้ ท่ี ได้ รับมอบหมายแนะนํ าคณ ะกรรมการ                              

ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ใหท่ี้ประชุมทราบ ตลอดจนใหก้รรมการบริษทัช้ีแจง
วิธีการดาํเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามเก่ียวกบักระบวนการ
และวิธีการลงคะแนนเสียง 

2.  ดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นตามลาํดบัระเบียบวาระการประชุมท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น   
อีกทั้งขออาสาสมคัรตวัแทนจากผูถื้อหุ้นรายยอ่ย และตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เขา้ร่วมตรวจนบั
คะแนนท่ีจุดนบัคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นอาสาจึงขอความอนุเคราะห์ให้ตวัแทน       
จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยเป็นผูส้งัเกตการณ์แทนผูถื้อหุน้ 

3.  บริษทัจดัสรรเวลาไดอ้ย่างเหมาะสมโดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า        
ในท่ีประชุม รวมทั้งไม่มีการแจกเอกสารท่ีมีขอ้มูลสาํคญัเพิ่มเติมอยา่งกระทนัหนั  

4.  จดัให้มีการนบัคะแนนเสียงดว้ยบตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีจะตอ้งอนุมติั และสาํหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ
นบัคะแนนเสียงดว้ยบตัรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได ้โดยในขอ้บงัคบั
บริษทัไดก้าํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการดว้ยวิธี One Share : One Vote 

5.  ให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลงัจากท่ีการประชุมเร่ิมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน          
ในระเบียบวาระท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

6.  บนัทึกรายงานการประชุมและบนัทึกการออกเสียงในแต่ละวาระไวอ้ยา่งครบถว้น 
7.  เม่ือประชุมแลว้เสร็จไดเ้ชิญผูถื้อหุน้เยีย่มชมกิจการของบริษทั 

 

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 โดยมีผูถื้อหุน้       
ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 35 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้  250,127,804  หุน้ ซ่ึงแบ่งเป็นมา
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ดว้ยตนเองจาํนวน  139,071,679  หุน้ และรับมอบฉนัทะจาํนวน  111,056,125  คิดเป็นร้อยละ 55.49 ของจาํนวนหุน้
ท่ีมีสิทธิออกเสียงจาํนวน 450,784,829  หุน้ 

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด    
9 คน และมีประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ รวมถึงกรรมการผูจ้ดัการ และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุม                            

หลงัวนัประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

บริษทัฯไดมี้การดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
1.  แจ้งมติท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเร่ืองแยกประเภท                

คะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท              
โดยจดัส่งแบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (SETLink) ไปยงัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเปิดเผยบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษในวนัทาํการถดัไปหลงัจากประชุมเสร็จส้ิน  

2.  จดัทาํรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยบนัทึกสาระสําคญัของแต่ละเร่ือง    
ท่ีเสนอต่อท่ีประชุม สรุปประเด็นข้อซักถามท่ีสําคัญของผูถื้อหุ้นและคาํช้ีแจงของคณะกรรมการบริษัท  
ตลอดจนขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นเพิ่มเติมของท่ีประชุม รวมทั้ งมติท่ีประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละ
ประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเร่ืองไวอ้ย่างครบถว้น ชดัเจน โดยเลขานุการบริษทั และลงนาม
รับรอง              โดยประธานท่ีประชุม และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามของบริษทั  

3. นําส่งรายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ  และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย ์                     
และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน  14 วันหลังว ันประชุมตามข้อกําหนด                         
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือเป็นเอกสารตรวจสอบและอา้งอิง ตลอดจนเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์www.pranda.com 
ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2562 นอกจากน้ียงัได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุมผูถื้อหุ้นบน
เวบ็ไซตข์องบริษทัทอีกดว้ย 

 

 

 

 

หมวดที ่2 การปฏบิตัต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

 บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามกฎระเบียบหลักเกณฑ ์                       
ของสํานักงานคณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สํานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ                 
ให้ความสําคญัถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้นท่ีควรจะไดรั้บ โดยไดด้าํเนินการ 
ดงัน้ี 

 จากการดาํเนินการดงักล่าว ส่งผลใหบ้ริษทัฯ ไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 
(Annual General Meeting: AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ดว้ยคะแนน 97 คะแนนจากคะแนนเตม็ 100 
คะแนน ซ่ึงช่วงคะแนนอยูใ่นระดบั “ดีเยีย่ม” 
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1.  เพื่อเคารพสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัฯไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นฉบบัสมบูรณ์ไวบ้นเวบ็ไซต ์
รวมทั้ งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้นทางไปรษณียใ์ห้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า ทั้ งฉบับภาษาไทย                 
และภาษาองักฤษ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด โดยไดร้ะบุถึงหนงัสือมอบฉนัทะสาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถมาเขา้
ร่วมการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 21 วนั ตามหลกัเกณฑ์ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้      
โดยไดช้ี้แจงรายละเอียดถึงแนวทางการลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระ ตลอดจนผูดู้แล
รักษาทรัพยสิ์นเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่มีสญัชาติไทย เป็นตน้  

2.  จดัให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม เสนอช่ือบุคคล
เพื่อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และส่งคาํถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม        
เป็นประจาํทุกปี  โดยผูถื้อหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกนั ถือหุ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษทั  ทั้งน้ีการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการตอ้งเป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงหลักเกณฑ์ท่ีบริษทัฯ กาํหนด ซ่ึงเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต ์             
ของบริษทัฯ 

3.   เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบความน่าเช่ือถือให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จึงไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุม
หรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลสําคญั โดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า รวมทั้งจดัให้มีการใชบ้ตัรลงคะแนน
เสียงในทุกวาระ  ตลอดจนวาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนในวนัประชุมผูถื้อหุน้  

4 . บริษัทฯมีการออกหุ้นห น่ึงประเภท  (One class of share) ซ่ึ งก็ คือ  หุ้นสามัญ  และให้ สิท ธิแก่ผู ้ถือหุ้น                       
ในการออกเสียงลงคะแนนแบบหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

5. บริษัทฯไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจท่ีมีการทํารายการระหว่างกันในลักษณะท่ีอาจมีความขัดแย้ง                   
ของผลประโยชน ์

6.  บริษทัฯ จดัทาํคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 6 ปี 2562) ซ่ึงกาํหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ี ดี  โดยมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท  และได้เผยแพร่                        
เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ของบริษทัฯ ปฏิบติั ดงัน้ี 
6.1 จากนิยามของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.23/2551 กาํหนดให้กรรมการ และผูบ้ริหาร               

ส่ีรายแรก รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัมีหนา้ท่ีตอ้ง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์                  
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจดัส่งรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ภายในวนัเดียวกบัท่ีส่งรายงานต่อ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

6.2 ในปี 2562ไม่มีกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายในตามท่ีบริษทัฯ        
ไดป้ระกาศนโยบายการใชข้อ้มูลภายใน และการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และ บุคคลซ่ึงรู้
หรือครอบครองขอ้มูลภายในหรือท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มูลภายใน รวมถึงผูใ้กลชิ้ดท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือขาย               
ท่ีผดิปกติไวบ้นอินทราเน็ตของบริษทั 
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7.  กําหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผูบ้ริหาร            
และพนกังานของบริษทัและบริษทัในเครือประสงคท่ี์จะซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัจะตอ้งแจง้ความประสงค ์    
ในการซ้ือหรือขายหลกัทรัพยม์ายงัเลขานุการบริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนทาํการซ้ือขาย 

8.  หากมีรายการท่ีเก่ียวโยงจะตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นตามขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนท่ีจะเขา้ทาํรายการ 
บริษทัฯจะมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทาํรายการ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
เก่ียวกบัรายการดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบอยา่งชดัเจนก่อนท่ีจะทาํรายการ 

9.  บริษัทฯ  ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน  ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจตามข้อกําหนดของ                     
ตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงมีรายละเอียดตาม “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” และ “รายการระหวา่งกนั”  

10.  บริษัทฯ ไม่มีรายการท่ีเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท          
รวมทั้งโครงสร้างการถือหุน้ไม่มีการถือหุน้ไขวใ้นกลุ่มบริษทัฯ 

11. บริษทัฯ กาํหนดให้พนักงานทุกระดบัรายงานต่อบริษทัฯว่าตนเองมีหรือไม่มีรายการท่ีอาจเป็นผลประโยชน ์       
ท่ีขดักนักบัผลประโยชนข์องบริษทัฯ หรือไม่ 

 
หมวดที ่3 การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 

บริษทัฯ เคารพสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียของทุกกลุ่ม และมีนโยบายท่ีจะให้แต่ละกลุ่มได้รับสิทธินั้ น             
อย่างเต็มท่ีไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ผูบ้ริหารบริษทัฯ และบริษทัย่อย ผูมี้ส่วนได้เสีย
ภายนอก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง ตลอดจนสาธารณชนและสังคม โดยไดก้าํหนดเป็นจรรยาบรรณ               
“ว่าด้วยผู ้มี ส่วนได้เสีย” ไว้ในหัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจโดยรวมอยู่ใน คู่มือหลักการกํากับดูแลกิจการ                     
และจรรยาบรรณธุรกิจ   (ฉบับปรับปรุง  คร้ังท่ี  6) เม่ือวัน ท่ี  12 พฤศจิกายน  2562 สามารถดาวน์โหลด                      
ไดท่ี้ www.pranda.com  ทั้งน้ีในปี 2562 บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัต่อกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัดงัน้ี 
 
1.  การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
     1.1 ผู้ถอืหุ้น 
 บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจดว้ยจริยธรรม และเป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีความโปร่งใส และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้ผู ้ถือหุ้น  โดยคาํนึงถึงความเจริญเติบโตและความมั่นคง                        
ด้วยผลตอบแทนท่ีดีและย ัง่ยืน จึงได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีดีต่อผูถื้อหุ้น โดยท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้วย                   
ความซ่ือสัตยสุ์จริตไม่มีการกระทาํใดๆ อนัส่งผลให้เกิดขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงเก่ียวข้องกับการไม่เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้น หรือการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานทุกระดับ                   
ในทางมิควร บริษทัฯไดมี้การเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีและส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และนกัลงทุน ตลอดจนมีการ
เปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ  เช่น การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชน     
ผ่านรูปแบบส่ือต่างๆ ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ                
ตลาดหลกัทรัพย  ์ในรูปแบบสารสนเทศออนไลน์ รวมถึงการให้ข่าวกบัส่ือมวลชนตลอดทั้งปี และไม่แสวงหา
ผลประโยชนใ์หต้นเองและผูอ่ื้นจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
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1.2 ลูกค้า 
 บริษทัฯ กาํหนดจรรณยาบรรณธุรกิจเพื่อปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและกาํหนดบทบาท                      
ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ไวอ้ยา่งชดัเจน ตลอดจนไดรั้บการรับรองระบบมาตรฐาน Responsible Jewellery Concil 
(RJC) ซ่ึงเป็นองคก์รในการสร้างมาตรฐานการผลิตจิวเวลร่ีท่ีคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม             
โดยบริษทัฯ เอาใจใส่ใจให้ลูกคา้ไดรั้บสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ และเช่ือถือไดโ้ดยไดน้าํระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ซ่ึงมุ่งมัน่ผลิตเคร่ืองประดบั และอญัมณีท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากลโดยทีมงาน      
ท่ีมีความชาํนาญท่ีผา่นการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเพื่อส่งมอบสินคา้ไดต้รงเวลามุ่งใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุดดว้ยความใส่ใจท่ีจะพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สร้างผลผลิตท่ีลูกคา้ตอ้งการและพอใจมากท่ีสุดดว้ยการใชท้รัพยากร 
เวลา บุคลากร เงินทุน วสัดุ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ขอ้มูล เทคโนโลย ีและวิธีการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากท่ีสุดโดยธํารงไว้ซ่ึงคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง         
รวมถึงมีกลไกและระบบการบริการลูกคา้เพ่ือให้ลูกคา้ได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็วส่งผลให้บริษทัฯ        
ผ่านการตรวจประเมินจาก Global group  United Kingdom  และซ่ึงรับรองโดย UKAS  Management Systems                
มีอายกุารรับรอง 3 ปี ซ่ึงมีผลตั้งแต่ 17  ธนัวาคม 2561 - 17 ธนัวาคม 2564      
 
 

1.3 คู่ค้าและเจ้าหนี ้
 บริษทัฯ กาํหนดจรรยาบรรณต่อคู่คา้และเจ้าหน้ีอย่างชัดเจน และมีกระบวนการในการคดัเลือกคู่คา้                 
ไว้อย่างเป็นรูปธรรม  ทั้ งน้ีบริษัทฯได้จัดทําจรรยาบรรณธุรกิจและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น                            
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างโปร่งใสและเท่าเทียม โดยบริษทัฯได้กาํหนดคุณสมบติัของคู่คา้         
ซ่ึงพิจารณาจากความมั่นคงและความน่าเช่ือถือขององค์กร และได้รับรองมาตรฐาน  ISO 9001 โดยอ้างอิง                  
ไม่นอ้ยกว่า 3 ราย รวมทั้งมีเอกสารรับรองท่ีสาํคญัของบริษทั สถานะทางการเงินท่ีมัน่คง มีประวติัการส่งมอบงาน
และสินคา้ ตามกาํหนดและมีประสิทธิภาพ  คุณภาพ และมาตรฐาน ตลอดจนราคาท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีบริษทัฯ จะนาํ
รายละเอียดของคู่คา้มาพิจารณาเปรียบเทียบกนัอยา่งนอ้ย 3 รายข้ึนไป เพื่อความเสมอภาคกนั บริษทัฯจะไม่เรียกร้อง
ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีอาจนาํไปสู่ความอยุติธรรม และปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่ดครัด 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างเป็นธรรมและชาํระหน้ีคืนต่อเจา้หน้ีตรงต่อเวลาตามเง่ือนไข                    
ท่ีกาํหนดโดยจะปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้กาํหนดของสัญญาและพนัธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี ในกรณีท่ีมี 
เหตุอนัควรตอ้งเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือเม่ือมีเหตุสําคญัอนัอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยสําคญัและ              
อาจกระทบต่อหน้ีท่ีตอ้งชาํระ บริษทัฯ จะแจง้ให้เจา้หน้ีทราบเพ่ือร่วมกนัหาวิธีป้องกนั หรือแกไ้ข และไม่ให้เกิด               
ความเสียหาย ตลอดจนจะนาํสินเช่ือท่ีเจา้หน้ี หรือสถาบนัทางการเงินอนุมติัมาใชต้ามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 
ตามท่ีแสดงเจตนาไวต่้อเจา้หน้ีหรือสถาบนัการเงิน 
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1.4 คู่แข่ง 
                  บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยมีนโยบายการปฏิบติัต่อคู่แข่งอยา่งเป็นธรรมภายใตก้รอบกติกาการแข่งขนัทาง
การคา้ท่ีโปร่งใสตามกฎหมายและจรรยาบรรณธุรกิจว่าดว้ยการปฏิบติัต่อการแข่งขนัทางการคา้ รวมถึงจะไม่ปฏิบติั
หรือละเมิดส่ิงอนัใดท่ีนาํไปสู่การแสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งโดยวิธีฉอ้ฉล ตลอดจนไม่ละเมิดทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของคู่แข่ง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัละเวน้จากการกล่าวหาให้ร้ายโดยปราศจากความจริง และไม่ทาํลาย
ช่ือเสียงของคู่แข่ง ตลอดจนไม่ทาํการผกูขาดการจดัสรรรายไดแ้ละส่วนแบ่งการตลาด 
 

 

1.5 พนักงาน  

      บริษทัฯ ใส่ใจและตระหนกัในคุณค่าของบุคลากร และเช่ือมัน่ว่าบุคลากรเป็นปัจจยัสําคญัท่ีสุดในการ
ประกอบธุรกิจ จึงให้ความสําคญัในการดูแลพนักงานให้ได้รับการส่งเสริมและพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการ
กาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัค่าตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังาน และไดก้าํหนดนโยบายการเคารพ
ในสิทธิของพนกังานในคู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีฯ บริษทัฯยดึมัน่ในการปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความเท่า
เทียมกนัและเป็นธรรม โดยไม่มีขอ้ยกเวน้ในเร่ืองถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา หรือ
ตาํแหน่ง รวมทั้งไม่มีการสนบัสนุนการใชแ้รงงานเดก็ การคา้มนุษย ์และไม่สนบัสนุนแนวทางการทุจริตคอร์รัปชัน่
ทุกรูปแบบ  

 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดท้าํการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานอยา่งเหมาะสม โดยมีผลตอบแทนระยะสั้น ไดแ้ก่ 
ค่าแรงขั้นตํ่าสําหรับผูท่ี้ไม่มีทกัษะ หรือประสบการณ์ตามกฎหมาย แต่มีการปรับเพิ่มข้ึนตามผลงานของพนกังาน  
ในแต่ละปี ดังนั้ นค่าจ้างฐานโดยเฉล่ียสําหรับปี 2562 จึงอยู่ท่ี 470 บาท/ต่อวนั นอกจากนั้ นยงัมีการเพ่ิมเติม
สวสัดิการอ่ืนๆ ซ่ึงมากกวา่ท่ีกฎหมายกาํหนด ใหแ้ก่พนกังาน เช่น ค่าล่วงเวลา โบนสั เบ้ียขยนั การแจกแหวนเกียรติ
คุณ           ตามการทาํงานครบ 3 ปี 10 ปี 20 ปีและ 30 ปี ขา้วฟรี คูปองค่าอาหาร การตรวจสุขภาพพนักงานเป็น
ประจาํทุกปี การจดังานเล้ียงปีใหม่ และจดัให้มีหอพกัพนกังาน เป็นตน้  เม่ือนับรวมสวสัดิการต่างๆ ขา้งตน้แลว้ 
ค่าเฉล่ียของรายไดใ้นรูปตวัเงินของพนกังานรายวนัจะอยูท่ี่ 570 บาท/ต่อวนั ทั้งน้ีฐานค่าแรงและสวสัดิการของแต่
ละคนท่ีอาจแตกต่างกนัเป็นการอา้งอิงเฉพาะผลงาน ซ่ึงนอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีจบัตอ้งได ้ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ 
ยงัไดจ้ดัสรรผลประโยชน์ระยะยาว  อนัไดแ้ก่ เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานในเครือแพ
รนดา้ จิวเวลร่ีไวใ้ห้แก่พนกังาน ตลอดจนไดมี้การอบรม และสนบัสนุนให้โครงการ และกิจกรรมให้แก่พนกังาน
ดงัต่อไปน้ี 
 

การอบรมและพฒันาการเรียนรู้ของพนักงาน 
 บริษทัฯ กาํหนดแผนฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรประจาํปี โดยจาํแนกกลุ่มหลกัสูตรในแผนฝึกอบรม                
เป็น  4 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มหลักสูตรตามนโยบายของบริษัท   กลุ่มหลักสูตรจากการสํารวจความต้องการ                      
ในการฝึกอบรม  กลุ่มหลักสูตรจากการประเมินสมรรถนะ (Competency)  และกลุ่มหลักสูตรตามกฎหมาย              
ท่ีเก่ียวขอ้งและระบบมาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 
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- หลกัสูตรตามนโยบายบริษทั เป็นหลกัสูตรท่ีผูบ้ริหารใหแ้นวทางการพฒันาองคก์รไว ้เช่น หลกัสูตร
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตรความรู้พื้นฐานสําหรับธุรกิจจิวเวลร่ี หลักสูตรการพฒันา
ความคิดเชิงบวกและการเช่ือมโยง Core Value หลกัสูตรทกัษะการบงัคบับญัชาสาํหรับหวัหนา้งาน 
หลักสูตร สถานการณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ  หลักสูตร ความสําเร็จของงาน          
การผลิตเคร่ืองประดบัอญัมณี  และมีการจดัทาํ Workshop : Change Together II กา้วไกลดว้ยกนั 

- หลักสูตรจากการสํารวจความต้องการในการฝึกอบรม เป็นหลักสูตรท่ีเกิดจากความต้องการ          
ของหน่วยงาน เช่น หลกัสูตร ทกัษะการบงัคบับญัชาสาํหรับหวัหนา้งาน / ซุปเปอร์ไวเซอร์ หลกัสูตร 
เทคนิคการคิดสร้างสรรคเ์พื่อออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ หลกัสูตร เทคนิคการส่ือสารเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทาํงาน หลกัสูตร การใชง้านเคร่ืองชัง่และการคาริเบท หลกัสูตร การฝังงานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ หลกัสูตร CorelDraw 2019 

- หลักสูตรจากการประเมินสมรรถนะ  (Competency) เป็นหลักสูตร  ท่ี เกิดจากการประเมิน 
Competency พนักงานและผลการประเมินไม่เป็นไปตามค่าคาดหวงัท่ีกาํหนด เช่น หลกัสูตรการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองดว้ย Kaizen หลกัสูตร กลยทุธ์สร้างความสาํเร็จใหบ้ริษทั 

- หลกัสูตรตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและระบบมาตรฐาน เป็นหลกัสูตรท่ีกฎหมายหรือภาครัฐบงัคบั     
ให้สถานประกอบการจาํเป็นตอ้งจดัอบรมให้กบัพนักงานอย่างเพียงพอ หรือ เป็นหลกัสูตรท่ีคู่คา้        
ท่ีเขา้มาตรวจประเมินกระบวนการผลิต (Audit) ไดข้อให้บริษทัฯ ดาํเนินการจดัอบรม เช่น หลกัสูตร
มาตรฐานความปลอดภยัในการทาํงาน หลกัสูตรการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ หลกัสูตรการดบัเพลิง
ขั้นตน้ หลกัสูตรการฝึกซ้อมดบัเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ หลกัสูตรความปลอดภยัในการทาํงาน
เก่ียวกบัสารเคมีและซอ้มแผนฉุกเฉินสารเคมีหกหรือร่ัวไหล หลกัสูตรการจดัการความเส่ียงกบัระบบ 
ISO 9001 : 2015 หลักสูตรข้อกําหนด RJC : Responsible Jewelry Council : 2019  หลักสูตรช่าง
ไฟฟ้าภายในอาคาร หลกัสูตร คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั (คปอ.)   

      

บริษัทฯ ได้จัดทําแผนกําหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรบนพ้ืนฐานสมรรถนะ (Competency-based 
Training Road Map) เพื่อให้สอดคล้องกับขอ้กาํหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เร่ืองการสนับสนุน
ความรู้ขององคก์รท่ีจาํเป็นในการดาํเนินงานทางธุรกิจ ทั้งช่วยกาํหนดกรอบในการวางแผนการฝึกอบรมระยะยาว
ใหก้บับุคลากรในองคก์รใหต้รงกบัตาํแหน่งงานและความสามารถอยา่งแทจ้ริง โดยกาํหนดจาก Core Competency , 
Managerial Competency และ Job Competency ทั้ งน้ี เพื่อสามารถนําไปจัดทําแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล      
(IDP : Individual Development Plan) ต่อไป 

 

การยกระดบัคุณภาพชีวติในสถานประกอบการ 
  บริษัทฯ ได้กําหนดเป็นนโยบายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ ซ่ึงรวมอยู่ใน                    

คู่มือหลักการกาํกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 6) และคณะกรรมการบริษทัได้
มอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการส่งเสริมให้มีโครงการ                   
และกิจกรรมท่ีสนบัสนุนให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีกิจกรรมท่ีสนบัสนุนให้เกิดการยกระดบัคุณภาพชีวิต
ของพนกังานในสถานประกอบการดงัน้ี 
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กจิกรรมเพือ่พฒันาความรู้ของพนักงาน 
1. การใหบ้ริการหอ้งสมุด –ศูนยก์ารเรียนรู้ดว้ยตนเอง  
               บริษทัฯ ส่งเสริมเปิดกวา้งสําหรับพนักงานและบุตรพนักงาน  ทุกระดับรวมทั้ งจดัให้เป็นสถานท่ีนั่ง
พกัผ่อนแลกเปล่ียนเรียนรู้ตามอธัยาศยัสถานท่ีแห่งน้ีเป็นเสมือน Library Cafe พร้อมมี Free WiFi ไวใ้ห้บริการ               
โดยไม่คิดมูลค่า  นอกจากนั้น บริษทัฯ ยงัได้จัดเตรียมหนังสือแยกหมวดหมู่ตามความสนใจตามความสนใจ                  
ของพนักงานท่ีสามารถ  สืบค้นรายการหนังสือท่ีสนใจสนใจ  ด้วยตนเองได้จาก  Intranet  และ  QR.Code                           
เพจห้องสมุด รวมทั้ งส่ง email  เพ่ือแจ้งยืมหนังสือ ได้อีกช่องทางหน่ึง ปัจจุบันห้องสมุดมีจํานวนหนังสือ                          
และสารสนเทศมากกว่า 3,600 รายการ  วาสารบางเล่มสามารถอ่านดว้ย QR Code ไดท้นัทีเพื่อส่งเสริมเชิญชวน                    
ให้พนักงานมีความสนใจอ่านหนังสือมากข้ึน และให้สิทธ์ิยืมหนังสือกลบัไปอ่านท่ีบ้านได้จาํนวน 3 เล่ม/คน/
สปัดาห์ ในปัจจุบนัการใชบ้ริการหอ้งสมุดของพนกังานมีทั้งรูปแบบ Walk in และ ผา่นจองยอืมดว้ยระบบ IntraNet  
โดยเปิดใหบ้ริการช่วงเวลาพกักลางวนั ทุกวนัทาํงาน  ท่ีอาคารสโมสร โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 
 
 
 
 
 
 
2. ทุนการศึกษา 
 สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานในเครือแพรนดา้ จิวเวลร่ี ไดม้อบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนกังานใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี โดยในปี 2562 ได้มอบแล้วเป็นจาํนวน 82 ทุน                      
เป็นเงินทุน 101,500  บาท  การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ปี 2553 – ปัจจุบนั จาํนวนรวม 693 ทุน เป็นเงินทุน 
909,500 บาท  และมอบเงินรางวลัเรียนดีแก่นักศึกษาทวิภาคีปี 2562 จาํนวน 20 รางวลั เงินรางวลั 20,000 บาท   
ตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบนั  รับทั้งส้ิน 79 รางวลั เป็นเงิน 79,000 บาท รวมมอบทุนทั้งส้ิน 772 ทุน  เป็นเงินทุนทั้งส้ิน 
988,500 บาท 
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กจิกรรมเพือ่ส่งเสริมด้านการเงนิของพนักงาน   
1. โครงการเงนิกู้เพือ่ทีอ่ยู่อาศัยเป็นสวสัดกิารให้แก่พนักงาน 
 บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัดา้นท่ีอยูอ่าศยัของพนกังาน ดว้ยการจดัทาํโครงการเงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยั
เป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานไดร่้วมกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการรับรองการผอ่นชาํระการกูผ้า่นระบบบญัชี
เงินเดือนส่งผลให้พนักงานท่ีเขา้ใช้บริการจะได้รับดอกเบ้ียเงินกู้ต ํ่าในราคาพิเศษ ทั้ งน้ีเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ            
ดา้นการผอ่นชาํระใหแ้ก่พนกังานของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี  

2. การสนับสนุนด้านการเงนิอืน่ๆ  
            บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีสวสัดิการเพ่ือสนบัสนุนดา้นการเงินอ่ืนๆ แก่พนกังานเพ่ิมเติมอีก อาทิ กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพการจดัจาํหน่ายสินคา้ราคาถูก เงินช่วยเหลือฌาปนกิจกรณีบิดา มารดา หรือคู่สมรสเสียชีวิตเงินช่วยเหลือ
กรณีแต่งงาน  คลอดบุตร อุปสมบท และเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผูป่้วยใน เป็นตน้ 
 

3. กจิกรรมส่งเสริมสถาบนัครอบครัว 
1. หอพกัพนกังาน 
       บริษทัฯ จดัให้มีหอพกัเพื่อให้บริการแก่พนกังาน ประกอบดว้ยอาคาร 3 หลงั หลงัละ 300 ห้อง โดยแบ่งเป็น
หอพกัชายโสด หญิงโสด และผูมี้ครอบครัว ซ่ึงปัจจุบันทั้ ง 3 อาคารมีพนักงานพกัอาศยัอยู่ประมาณ 660 คน          
ไม่รวมบุตร- ธิดาพนกังานท่ีพกัอาศยัอยูด่ว้ย 
 

2. กิจกรรมวนัเดก็ 
 ในทุกปีบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีกิจกรรมวนัเด็กโดยจะเชิญพนักงานพร้อมครอบครัวมาร่วมงานซ่ึงมีกิจกรรม 
และของขวญัมอบใหส้าํหรับเดก็อยา่งมากมาย  

 
 

กจิกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์แขง็แรง 
1. จดัใหมี้กิจกรรมออกกาํลงักาย เช่น การเตน้แอโรบิคทุกสปัดาห์ 
2. จดัใหมี้สถานท่ีออกกาํลงักายและการจดักิจกรรมเล่นกีฬา เช่น ฟิตเนส สนามบาส สนามฟุตบอล 
3. จดัใหมี้การตรวจสุขภาพพนกังานประจาํปี 
4. จดัใหมี้หอ้งปฐมพยาบาลพร้อมพยาบาลประจาํ และมีแพทยม์าประจาํทุกสปัดาห์ 
5. จดัใหมี้หอ้งออกกาํลงักายในสถานประกอบการ 
6. จดัใหมี้งานสปัดาห์ความปลอดภยั 
7. จดัใหมี้การแข่งขนักีฬาสี 
 

กจิกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม 
บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมทางศาสนาและวฒันธรรม ดงัต่อไปน้ี 
  1. จดัใหมี้กิจกรรมถวายสงัฆทานทุกวนัศุกร์สุดทา้ยของเดือน  
  2. จดัใหมี้พิธีรดนํ้าดาํหวัผูใ้หญ่ในวนัเทศกาลสงกรานต ์
  3. จดัใหมี้กิจกรรมตกับาตรในวนัสาํคญัทางศาสนา 
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1.6 ปลุกจิตสํานึกสังคมส่วนรวม 
 บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยปลุกจิตสํานึกเร่ืองความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้มให้เกิดข้ึนในกลุ่มพนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ือง โดยให้ความสําคญัถือเป็นหน้าท่ี                  
ต่อสังคมโดยรวม และไดก้าํหนดหลกัการปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผูบ้ริหารให้การสนับสนุนกิจการ               
อนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม ส่วนรวม รวมถึงจดักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อการปลุกจิตสาํนึกดงักล่าว
ใหเ้กิดข้ึนในบริษทัฯ และพนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง  

 
 

1.7 ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
 บริษทัฯ ให้การส่งเสริมอย่างเขม้แข็งในการรณรงคป์ลูกฝังวฒันธรรมคุณค่าดา้นความปลอดภยัให้เกิด                

ใน ทุกระดบัขององคก์ร จึงไดก้าํหนดเป็นนโยบายใหพ้นกังานทุกระดบัปฏิบติั เพื่อส่งเสริม ดูแลความปลอดภยัแก่
ชีวิตของพนักงาน  และทรัพย์สินในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนมาตรการป้องกัน                    
ดูแล ความปลอดภยัใหมี้ความทนัสมยัต่อสถานการณ์ปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ โดยยดึถือแนวทางปฏิบติั 
ถึงความปลอดภยัของตนเอง เพ่ือนร่วมงานและทรัพยสิ์นของบริษทั และตระหนักถึงความสําคญัของมาตรการ
ป้องกันอุบติัเหตุอันเกิดข้ึนจากการทาํงานท่ีมีผลต่อพนักงานหรือบุคคลอ่ืน อีกทั้ งบริษทัฯยงัจัดทาํคู่มือต่างๆ                   
เพื่อควบคุม ป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายจากการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั  และสภาพแวดลอ้ม              
ใน การทาํงาน ไดแ้ก่ คู่มือว่าดว้ยความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานสําหรับพนกังาน
ทัว่ไป และอีกทั้ งสําหรับผูรั้บเหมา  คู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทาํงานเก่ียวกับไฟฟ้า  คู่มือว่าด้วยความ
ปลอดภยัในการทาํงานเก่ียวกบัสารเคมี  คู่มือความปลอดภยัในการทาํงานเก่ียวกบัเคร่ืองกาํเนิดรังสี X  แผนปฏิบติั
การระงับเหตุฉุกเฉิน  และเหตุภัยพิบัติ   ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการปฎิบติั  เป็นตน้ ในปี 2562 บริษทัฯจดักิจกรรมเพื่อพฒันาและให้ความรู้แก่พนักงานของ
บริษทั  ดงัต่อไปน้ี 
             1 การฝึกซ้อมดบัเพลงิขั้นต้นและอพยพหนีไฟ  
    เพื่อให้พนกังานมีความพร้อมในการรับมือกบัเหตุฉุกเฉินเม่ือเกิดอคัคีภยั มีความรู้ในการใชถ้งัดบัเพลิง            
เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดเพลิงลุกลามไปพ้ืนท่ีอ่ืน (กรณีฐานตน้เพลิงเล็ก) และยงัทราบถึงการอพยพออกจากอาคาร
สถานท่ีอยา่งปลอดภยัรวมทั้งการเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็อยา่งถูกวิธี 
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การซ้อมอพยพหนีไฟ  ในวนัที ่21-22  มิถุนายน  2562 

 

  
 

 
 
 
 
 

    

การซ้อมอพยพหนีไฟหอพกัพนักงาน ในวนัที ่23 มีนาคม 2562 

              2  การอบรมความปลอดภยัในการทาํงานกบัสารเคมีฝึกซ้อมระงบัเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกร่ัวไหล  
      การอบรมความปลอดภัยในการทํางานกับสารเคมีฝึกซ้อมระงบัเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกร่ัวไหล                         
มีจุดประสงคเ์พื่อให้พนักงานมีความรู้เก่ียวกบัการทาํงาน กบัสารเคมีอย่างถูกตอ้งและปลอดภยั อีกทั้งยงัเตรียม 
ความพร้อมในการรับมือกบัเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกร่ัวไห และสามารถจะเก็บกูส้ารเคมีท่ีหกร่ัวไหลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
และปลอดภยั 

   

    

                                      การฝึกซ้อมระงบัเหตุฉุกเฉินสารเคมีหกร่ัวไหล   เมื่อวนัที ่16 มีนาคม 2562 
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              3 การฝึกซ้อมระงบัเหตุฉุกเฉินรังสีร่ัวไหล 
        เหตุฉุกเฉินทางรังสี เป็นอีกหน่ึงกรณีท่ีเม่ือเกิดอุบติัเหตุข้ึนมาแลว้ สามารถส่งผลกระทบมากมายแก่
พนักงานของบริษทัฯ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด จึงได้มีการจาํลองสถานการณ์เหตุรังสีร่ัวไหล เพื่อให้
พนกังานไดท้าํการฝึกซอ้มรับมือกบัเหตุฉุกเฉินรังสีร่ัวไหล  ในสถานประกอบการ 
 

   

การฝึกซ้อมระงบัเหตุฉุกเฉินรังสีร่ัวไหล  เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2562 

 นอกจากน้ีเพ่ือให้สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและบริเวณโดยรอบบริษทัฯ น่าอยู่ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบ      
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนรอบขา้ง บริษทัฯ จึงสนับสนุนการใชท้รัพยากรต่างๆตามระบบการจดัการความปลอดภยั           
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และไดป้ฏิบติัตามกฎหมายขอ้กาํหนดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการทาํงาน และคุณภาพชีวิตของพนกังานทุกคน   

สถติกิารเกดิอุบตัเิหตุ เจ็บป่วย และขาดงาน ประจําปี 2562 

 บริษทัฯ มุ่งมั่นท่ีจะปรับปรุงการดําเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม             
ในการทาํงานอย่างต่อเน่ือง  และมีการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทาํงาน รวมถึง              
มีการติดตามและประเมินผลการดาํเนินตามนโยบาย เพื่อให้เกิดการปฏิบติัอยา่งจริงจงั และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
จึงจดัทาํรายงานสถิติประสบอุบติัเหตุตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสังคมเร่ืองความปลอดภัย       
ของลูกจา้งเป็นประจาํ  ในปี 2562 พบว่ามีอุบติัเหตุเกิดข้ึน 12  ราย เป็นอุบติัเหตุถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 3 วนัข้ึนไป
จาํนวน  2  ราย หยดุงานไม่เกิน 3 วนั จาํนวน 8 ราย ไม่มีการหยดุงานจาํนวน 3 ราย 

1.8 ส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบโดยคาํนึงถึงผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลต่อพนกังาน ชุมชน 

และตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งจึงไดก้าํหนดนโยบายเพ่ือควบคุม และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม  ทรัพยากรธรรมชาติ 
และพลงังาน เพื่อใหผู้บ้ริหาร พนกังาน ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนมีส่วนร่วมและยดึถือปฏิบติัดงัน้ี 

1.  ส่งเสริม สนบัสนุน ให้บุคลากรทุกคนในองคก์รตระหนกัถึงความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้ม และถือเป็น
หนา้ท่ีในการคุม้ครอง ปกป้อง ป้องกนั และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและ
ชุมชนทั้งหมด 
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2.  ส่งเสริม สนบัสนุนการดาํเนินการให้สอดคลอ้ง และปฏิบติัตามกฏหมาย มาตรฐาน หรือขอ้กาํหนด

ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด   
3.  ดาํเนินการจดัการ ปฏิบติัการ ควบคุม ติดตาม ปรับปรุง ทบทวน และพฒันาส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการ

อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
4.  ส่งเสริมและรณรงคก์ารใชท้รัพยากรและพลงังานในองคก์รใหเ้กิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่าสูงสุดเพ่ือให้

เกิดความยัง่ยนืในทางธุรกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม    
5.  ใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรดา้นต่างๆ เพื่อส่งเสริมใหค้วามรู้และการปลูกฝังจิตสาํนึกความรับผดิชอบ             

ดา้นส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 

 
ทั้งน้ีบริษทัฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการพฒันาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ งได้มีการ            

จัดอบรมพนักงาน ได้แก่ หลักสูตรระบบการคดัแยกขยะสําหรับสถานประกอบการ และหลักสูตรการสร้าง
จิตสาํนึกดา้นส่ิงแวดลอ้ม และหลกัสูตรการอบรมเก่ียวการจดัเกบ็กากวตัถุอนัตราย ตลอดจนจดัใหมี้โครงการกาํจดั
มลพิษ และโครงการธนาคารขยะอยูเ่สมอ และไดด้าํเนินงานโครงการทั้งภายในและภายนอกโดยร่วมกบัการไฟฟ้า
นครหลวง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยมีผลของการดาํเนินงานโครงการดงัน้ี 

1.  ลดการใชก้ระแสไฟฟ้า 278,203 kwh หรือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 134,143 kgCO2 เทียบเท่ากบั
การลดการใชร้ถยนต ์97 คนั/ปี 

2.  การนํานํ้ าประปาจากระบบ RO มาใช้ประโยชน์ 7,816,000 ลิตร หรือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
5,092 kgCO2 เทียบเท่ากบัการลดใชร้ถยนต ์4 คนั/ปี  

  
 สรุปทั้ง 2 โครงการ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 108,299 kgCO2 , ลดการใชร้ถยนต ์101 คนั/ปี 

 
 

1.9  การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 
     บริษทัฯ ได้กาํหนดจรรยาบรรณในการปฏิบติัว่าด้วยทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยบริษทัฯ   มี

นโยบายในการปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ละเมิดหรือนาํสิทธิของทรัพยสิ์นทางปัญญาไปใช้ในทางท่ีผิด และดาํเนิน
ธุรกิจให้สอดคลอ้งตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และขอ้ผูกพนัตามสัญญาทั้งหมด ไดแ้ก่ บุคลากรของบริษทัท่ีมีหน้าท่ี
รักษาความลบัทางการคา้ สูตรลบัทางการคา้ กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ ์หรือวิธีการประกอบธุรกิจท่ีเป็นความลบั 
จะตอ้งรักษาความลบันั้นๆใหป้ลอดภยัท่ีสุด และป้องกนัมิให้ขอ้มูลเหล่านั้นร่ัวไหล  บุคลากรของบริษทัตอ้งเคารพ
สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้นไม่นาํผลงานของผูอ่ื้นแมเ้พียงบางส่วนไปใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้
รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจา้ของผลงานเสียก่อน รวมถึงป้องกนัมิให้บุคลากรของบริษทัใช้โปรแกรม
ซอฟแวร์ต่างๆ อยา่งผิดกฎหมาย มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเคร่งครัด และไม่นาํไปใช้
เพื่อก่อการละเมิดลิขสิทธิของผูอ่ื้น   

         
ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือทรัพยสิ์นทางปัญญา  
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1.10 ด้านแรงงาน 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผลิตภณัฑท่ี์ผลิตโดยบริษทัฯ เกิดจากแรงงานท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย และหลกัสิทธิมนุษยชน 

บริษทัฯ จึงได้ดาํเนินการจดัการด้านแรงงานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานแรงงานสากล และหลกัสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้ งกําหนดนโยบายการปฏิบัติด้านแรงงานและเคารพในสิทธิของพนักงาน  บริษัทฯ  ได้มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อกํากับดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิต              
ของพนักงาน โดยจดัให้มีโครงการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินและให้คาํปรึกษาดา้นกฎหมายในสถานประกอบการให้
ความรู้แก่พนกังานในเร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหค้าํปรึกษาแนะนาํแก่พนกังานท่ีประสบปัญหาต่างๆ ซ่ึงจะเป็น
การช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อนท่ีเกิดข้ึนให้แก่พนักงาน ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้บริษัทฯได้รับรางวลั                
สถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน ประจาํปี 2562 จากกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน และได้รับใบรับรองตามมาตรฐานสากล WCA. Workplace Conditions Assessment
รวมทั้งไดมี้การจดัทาํระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 : 2553) 

 บริษัทฯ สนับสนุนให้ พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียน  
การกระทาํผิดกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณ หรือ พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยแจ้ง              
ผา่นช่องทางติดต่อรับเร่ืองร้องเรียนโดยตรงหรือส่งจดหมายท่ี 

   

 

ประธานกรรมการบริษทั / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (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 
สาํนกังานเลขานุการบริษทั cs@pranda.co.th 0-2769-9431, 0-2769-9403 
สาํนกังานตรวจสอบภายใน 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 

 

 

 ทั้ งน้ีในปี 2562 บริษัทฯไม่ได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน  ผู ้บริโภค การแข่งขัน                      
ทางการคา้ ส่ิงแวดลอ้ม  และไม่ไดรั้บการร้องเรียนใดๆจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
บริษทัฯ ให้ความสาํคญัในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสาํคญัของบริษทัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น 

เพียงพอเป็นปัจจุบนั ทนัเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์  
และตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งทัว่ถึง โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการในการเปิดเผยสารสนเทศ ดงัน้ี 

บริษทัฯ เปิดเผยสารสนเทศท่ีสาํคญัผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (SETLink) เพื่อรายงานขอ้มูลตามเหตุการณ์
ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจาํปี (แบบ 56-2) ตลอดจนสารสนเทศท่ีรายงานตามเหตุการณ์ต่างๆ (Non-Periodic Reports) เป็นตน้ นอกจากน้ี 
บริษทัฯ ยงัได้นําเสนอขอ้มูลท่ีทนัเหตุการณ์เก่ียวกับบริษทัลงบนเว็บไซต์ โดยได้จัดทาํทั้ งเป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ดงัหมวด “นกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations)” โดยมีหมวดยอ่ยท่ีสาํคญัดงัน้ี  

 

1.ขอ้มูลบริษทั ประกอบดว้ย โครงสร้างองคก์ร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ 
2.ขอ้มูลทางการเงิน ประกอบดว้ย งบการเงินทั้งปัจจุบนัและยอ้นหลงั เป็นตน้  
3.เอกสารเผยแพร่ ประกอบดว้ย ขอ้บงัคบับริษทั รายงานประจาํปี เป็นตน้ 
 

ขอ้มูลสําคญัอ่ืนๆ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั 
รวมทั้ง หนังสือเชิญประชุมและรายงานประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีสามารถเขา้ดูขอ้มูลอ่ืนเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซต ์           
ของบริษทั www.pranda.com   

 

นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผา่นหน่วยงานท่ีสาํคญั และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัแลว้ บริษทัฯ ไดแ้จง้
ผลการดําเนินงานและกิจกรรมท่ีสําคัญต่างๆผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์อ่ืนๆ รวมทั้ งได้ส่ือสารข้อมูล              
และกิจกรรมตามแผนงานส่ือสารท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทท่ีได้มีการทบทวน             
อยา่งต่อเน่ือง และทิศทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ ตลอดจนคาํนึงถึงคุณภาพของขอ้มูลท่ีเปิดเผย
เป็นสาํคญัโดยผา่นหน่วยงานท่ีสาํคญัซ่ึงมีส่วนในการเปิดเผยขอ้มูล ดงัน้ี 

 

ฝ่ายส่ือสารองค์กร ทาํหนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความเคล่ือนไหวและกิจกรรมต่างๆ              
ของบริษทัฯ และมีข่าวเผยแพร่ ข่าวประชาสมัพนัธ์และภาพข่าวประชาสมัพนัธ์ขององคก์ร  
 สํานักงานเลขานุการบริษัท ทาํหน้าท่ีเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศตามข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย ์                
แห่งประเทศไทย   และสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  โปร่งใส                         
โดยผา่นการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน  
 นักลงทุนสัมพนัธ์ ทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบในการดาํเนินกิจกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์เชิงรุก เพื่อส่ือสารใหข้อ้มูล
ข่าวสาร ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลเพ่ิมเติมจากขอ้ซักถามต่างๆ รวมทั้งขอ้มูลซ่ึงเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุน ผูล้งทุนสถาบนั     
ผู ้ลงทุนทั่วไป  นักวิ เคราะห์หลักทรัพย์ ฯลฯ  เพื่ อให้ เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ผู ้มี ส่วนได้เสีย                            
และสร้างสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบริษทัฯ กบัผูถื้อหุ้น รวมทั้งจดัทาํแผนนักลงทุนสัมพนัธ์ประจาํปี ตลอดจนเปิด
โอกาสให้ผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียส่งคําถามมายงันักลงทุนสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น  การส่งจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้   
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 ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และผูส่ื้อข่าว โดยมีกรรมการ
ผูจ้ดัการ  และผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูแ้ถลงผลการดาํเนินงานให้ขอ้มูลเพิ่มเติมและตอบขอ้ซกัถามในการประชุมฯ 
และการพบปะกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่สารสนเทศบนเวบ็ไซต ์ ตลอดปี 2562 ดงัน้ี 
 

กิจกรรม จาํนวน (คร้ัง) 
สมัภาษณ์พิเศษผา่นโทรทศัน ์ 4 
พบส่ือมวลชน 4 
ประชาสมัพนัธ์ข่าวขององคก์ร 153 
ศึกษาดูงานและเยีย่มชมกิจการ 9 
เผยแพร่ Newsletter 6 
แจง้ข่าวตลาดหลกัทรัพย ์ 52 
การพบปะนกัลงทุน (Opportunity Day) 4 

 
 

ในปี 2562 บริษทัฯ ไม่มีเหตุการณ์ท่ีถูกดาํเนินการโดยหน่วยงานกาํกบัดูแล เน่ืองจากไม่ประกาศหรือ                 
ไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีสาระสาํคญัภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

 

การจัดทาํรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํรายงานทางการเงินวา่มีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส 

เพื่อรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทัจากการสูญหายหรือนาํไปใชโ้ดยบุคคลท่ีไม่มีอาํนาจหนา้ท่ี ป้องกนัการทุจริต
และการดาํเนินการท่ีผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปของประเทศไทย และปฏิบติัถูกตอ้ง            
ตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีความเช่ือมัน่ในรายงานทางการเงินคณะกรรมการ
บริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาํหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบญัชีท่ี
เหมาะสมซ่ึงถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอและสอดคลอ้งกบักฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสอบทานความ
ถูกตอ้ง  และความเพียงพอของรายงานทางการเงินในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบกาํหนดให้มีการประชุม
ร่วมกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง เพื่อสอบถามความเห็นจาก              
ผูส้อบบญัชี ในประเด็นต่างๆ บริษทัฯ ไดใ้ห้ผูส้อบบญัชีจาก สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั               
ซ่ึงมีความรู้ ความชํานาญในวิชาชีพ ไม่มีความขดัแยง้แห่งผลประโยชน์ท่ีจะทาํให้ขาดความเป็นอิสระ และ                 
ความเป็นกลาง และมีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกาํหนด เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่กรรมการและผูถื้อหุ้นว่า รายงาน
ทางการเงินของบริษทัสะทอ้นให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินการของบริษทัท่ีถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้          
ในทุกแง่มุมตามจริงทุกประการ 

 ในปี 2562 บริษทัฯ ได้เปิดเผยงบการเงินประจาํปีและรายไตรมาสต่อผูถื้อหุ้นและนักลงทุนภายใน
ระยะเวลาท่ีกาํหนด และไม่เคยมีประวติัการถูกสัง่ใหแ้กไ้ขงบการเงินโดยสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์
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การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

บ ริษัทฯ  ได้กําหนดตัว ช้ี ว ัดผลการป ฏิบั ติ งาน  (Key Performance Indicator: KPI)ไว้ในแต่ละปี                 
เพื่อเช่ือมโยงกับหลักเกณฑ์และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด และจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ              
ของเงินเดือน ซ่ึงอยู่ในลกัษณะของตวัเงิน และค่าตอบแทนอ่ืน ทั้งน้ีการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั 
กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร มีการดาํเนินการท่ีโปร่งใส ชดัเจน และในระดบัท่ีเหมาะสมภายในอุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมทั้ งได้รับการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและนําเสนอ       
ต่อคณะกรรมการบริษทั ก่อนนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจาณาอนุมติั  นอกจากน้ีบริษทัฯยงักาํหนดการ
เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัฯไวใ้นรายงานประจาํปี ตามหลกัเกณฑ์การเปิดเผย              
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน  โดยเปิดเผยลักษณะ               
ของค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลเฉพาะในฐานะกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดมี้ส่วนการบริหารงาน ส่วนกรรมการบริหาร      
และผูบ้ริหารจะเปิดเผยรวมไวก้ับค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ทั้ งน้ีค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร ปี 2562         
ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

การเปิดเผยการเปลีย่นแปลงการถอืครองหุ้นบริษทัของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
 

บริษทัฯไดก้าํหนดจรรยาบรรณธุรกิจว่าดว้ยการรักษาความลบั การรักษาความน่าเช่ือถือและความพร้อม
การใช้ข้อมูล รวมถึงการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท  อีกทั้ งได้กําหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย             
และรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัโดยมีใจความดงัน้ี  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีจะตอ้งรายงานหากมีการเปล่ียนแปลงของการถือครองหลกัทรัพย ์         
โดยกาํหนดให้จดัทาํและนาํส่งรายงานการถือครองหลกัทรัพยแ์ละการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อสาํนกังาน
เลขานุการบริษทั เพ่ือนาํส่งไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา
ตามท่ีกฎหมายกาํหนดและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดไวทุ้กคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลง และให้สาํนกังาน
เลขานุการบริษัทรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง                   
ต่อคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
บริษัทฯ ได้กําหนดเป็นนโยบายเก่ียวกับการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยกรรมการ          

และผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 89/1     
ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยนาํส่งท่ีเลขานุการบริษทั และเลขานุการบริษทัจะตอ้ง
นาํส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรายงาน         
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หมวดที ่5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษทัในฐานะตวัแทนผูถื้อหุ้น มีหน้าท่ีกาํกบัดูแลการบริหารจดัการงานของบริษทัให้
เป็นไปตามกฎหมาย ตามวตัถุประสงค์และข้อบังคบัของบริษัท ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าของผลการ
ดําเนินงานและผลประกอบการของบริษัทเพื่อให้ผูบ้ริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน           
โดยสาระสาํคญัสาํหรับแนวปฏิบติัในการกาํกบัดูแลตามหลกักาํกบัดูแลกิจการ ดงัต่อไปน้ี 

ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ กรรมการมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งยดึถือ ( Fiduciary) 4 ประการ ประกอบดว้ย 
1. การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวงั (Duty of Care) คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย        

ความรอบคอบกํากับดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ อีกทั้ งยงัดูแลให้การดําเนินธุรกิจไม่ส่งผลต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน สงัคม ขณะเดียวกนักส็ร้างมูลค่าเพิ่มใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มควบคู่กนัไป  

2. การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต (Duty of Loyalty) คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าท่ี       
ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตมุ่งรักษาผลประโยชนข์องบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สียและสงัคม  

3. การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยเป็นไปตามกฎระเบียบ (Duty of Obedience) กรรมการบริษทัไดป้ฏิบติั และกาํกบั
ดูแลให้บริษัทฯ  ดําเนินธุรกิจตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  รวมทั้ งเง่ือนไขต่างๆ  อย่างเคร่งครัด  
              4. หนา้ท่ีในการเปิดเผยขอ้มูลแก่สาธารณะ (Duty of Disclosure) คณะกรรมการบริษทัฯ ไดก้าํกบัดูแลให้มี
การดาํเนินงานด้านการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมาย และการให้ข่าวสารเพ่ือสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่นักลงทุน  
อยา่งเพียงพอ  

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษทัไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคลอ้ง            
ตามขอ้บงัคบับริษทัและระเบียบบริษทัฯ วา่ดว้ยคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดข้ึน สาํหรับ
องค์ประกอบ คุณสมบติั และขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั เปิดเผยรายละเอียดไวใ้นหัวขอ้ 
“โครงสร้างการจดัการ”  

 ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดไวว้่า คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่น้อยกว่า 5 คน    
แต่ไม่เกิน 20 คนโดยคณะกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงตอ้งมีถ่ินฐานในประเทศไทย และตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ี
กาํหนดโดยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 10 คน มีกรรมการท่ีไม่ได้
เป็นผูบ้ริหารจาํนวน 6 ท่าน ซ่ึงมีสัดส่วนเกินกว่าก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการทั้งหมด โดยสามารถแยกโครงสร้าง
คณะกรรมการไดด้งัน้ี 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  6   คน (คิดเป็นร้อยละ 60 ของจาํนวนคณะกรรมการบริษทั) 
          (นบัรวมกรรมการอิสระ) 

 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   4   คน (คิดเป็นร้อยละ 40 ของจาํนวนคณะกรรมการบริษทั) 
 กรรมการอิสระ   3   คน (คิดเป็นร้อยละ 30 ของจาํนวนคณะกรรมการบริษทั) 

 

   คณะกรรมการบริษทัได้กาํหนดความหลากหลายของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ       
ท่ีมีคุณสมบติัหลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในดา้นทกัษะ เช่น ดา้นอุตสาหกรรม บญัชีและการเงิน การจดัการ  
และกฎหมาย เป็นตน้ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลกัษณะเฉพาะดา้น ตลอดจนเพศ และอายุท่ีจาํเป็นต่อ
การบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององค์กร ทั้งน้ีตอ้งมีกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผูบ้ริหารอย่างน้อย 1 คน        
ท่ีมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลกัท่ีบริษทัดาํเนินกิจการอยู่  ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนด
นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษทัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน และในจาํนวนน้ีมีกรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิง     
1 คน  และมีสัดส่วนไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งไวไ้ม่เกิน 9 ปี        
ทั้งน้ีกรรมการท่ีเป็นอิสระจะต้องมีคุณสมบติัท่ีบริษทักาํหนด  รวมทั้ งต้องมีคุณสมบติัสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

การเลอืกตั้งและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 
 คณะกรรมการบริษทัมีวาระการดาํรงตาํแหน่งโดยกาํหนดให้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง    
ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อก
โดยจาํนวนท่ีใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ี 2 ภายหลงัจดทะเบียน
บริษทันั้นให้ใช้วิธีจบัฉลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้น     
เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้ 
 

 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืน่ 
 เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบติัหนา้ท่ี คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนด
จาํนวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละคนจะไปดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนไดไ้ม่เกิน 5 บริษทัไวใ้นนโยบาย
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยให้กรรมการแจง้ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดรั้บทราบก่อนการเขา้เป็น
กรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
 
 
 
 
 
 

 การไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการทีบ่ริษทัอืน่ของกรรมการผู้จัดการ 
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  บริษัทฯได้กําหนดนโยบายการไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัท อ่ืนของกรรมการผู ้จัดการ                   
โดยกาํหนดให้กรรมการผูจ้ดัการควรดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัจดทะเบียนเพียง 1 แห่ง เพื่อให้มี
เวลาเพียงพอในการดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และตอ้งไม่ประกอบกิจการเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือเขา้เป็น
กรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่วา่จะทาํเพ่ือประโยชน์
ของตนหรือประโยชนข์องบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

 

การแยกบทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผู้จัดการ 
 เพื่อให้บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษทัและกรรมการผูจ้ดัการมีความอิสระ ไม่ทบัซ้อนกนั    
และมีการถ่วงดุลอาํนาจกันอย่างชัดเจน บริษทัฯ จึงได้กาํหนดนโยบายแบ่งแยกหน้าท่ีและตาํแหน่ง ประธาน
กรรมการบริษัท และกรรมการผูจ้ ัดการออกจากกันและไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี            
และความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 
 

ประธานกรรมการบริษัท มีหนา้ท่ีในฐานะผูน้าํดา้นกลยทุธ์และสนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษทัทุกคน               
มีส่วนร่วมในการประชุม กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนินภารกิจของฝ่ายจัดการผ่านกรรมการผูจ้ ัดการ                   
แต่ไม่กา้วก่ายงานประจาํหรือธุรกิจประจาํวนัท่ีรับผดิชอบโดยกรรมการผูจ้ดัการ 
  กรรมการผู้จัดการ  มีหน้าท่ีหลกัในการกาํกบัดูแลดา้นบริหารจดัการของบริษทัให้เป็นไปตามวิสัยทศัน ์
พนัธกิจ กลยทุธ์ และนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักาํหนด 
 

2. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าท่ีหลกัในการกาํหนดและพิจารณาเห็นชอบในเร่ืองสําคญัท่ีเก่ียวขอ้ง               

กบัการดาํเนินงานของบริษทั ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์ นโยบายของบริษทั แผนธุรกิจ  งบประมาณ จดัทาํ
รายงานความรับผิดชอบทางการเงิน ตลอดจนกาํกบัดูแล และติดตามการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ท่ีกาํหนดไว้
โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการนาํไปปฏิบติัตามอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง โปร่งใส รวมทั้งติดตามความคืบหน้า
ของผลการดาํเนินงานและเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย รายละเอียดเพิ่มเติมระบุในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”   
2) คณะกรรมการมีอาํนาจอนุมติัเร่ืองต่างๆของบริษทัโดยกาํหนดไว  ้25 ขอ้ ตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกาํหนด     

โดยกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รายละเอียดเพ่ิมเติมในหมวด “อาํนาจดาํเนินการ              
ของคณะกรรมการบริษทั” 

 

3) คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย 5 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร
กลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหาร
ความเส่ียง และคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ ความชาํนาญเพื่อ
ช่วยศึกษาและกลัน่กรองเร่ืองต่างๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายให้เกิดความถูกตอ้ง ชดัเจน และสมบูรณ์ในเบ้ืองตน้ก่อน
นําเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัเห็นชอบหรือรับรองแล้วแต่กรณี  และเพื่อสนับสนุน         
การบริหารงานของคณะกรรมการบริษทัให้มีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนไดร้ะบุบทบาทหน้าท่ี
และความรับผดิชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ยไวอ้ยา่งชดัเจนในหวัขอ้ “คณะกรรมการชุดยอ่ย” 
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4) คณะกรรมการบริษัทได้จัดทํา “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ“ ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร             
ตั้งแต่ปี 2543 เป็นตน้มา 
5) คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัทาํ “จรรยาบรรณธุรกิจ” เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางและขอ้พึงปฏิบติั

ท่ีดีให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ    
โดยให้ถือเป็นนโยบายความซ่ือสัตย ์และไดส่้งเสริมให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณอยา่งจริงจงั รวมถึงไดติ้ดตาม    
การปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว  ซ่ึงได้รวมไว้ใน  “ คู่ มือหลักการกํากับดูแลกิจการ  และจรรยาบรรณธุรกิจ”               
(ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 5) โดยไดเ้ผยแพร่ต่อพนกังานทุกระดบัภายในองคก์ร เพื่อให้ยึดถือปฏิบติั ตลอดจนเปิดเผย
บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
6) คณะกรรมการบริษทัมีการกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ       

ของบริษทัเป็นหัวข้อ ท่ีชัดเจน อีกทั้ งได้จัดให้มีขั้นตอนในการดูแลรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และระเบียบปฏิบัติ เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.       
ทั้งน้ี หากรายการใดจะตอ้งผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น รายการดงักล่าว
จะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการให้
ความเห็นต่อการเขา้ทาํรายการดงักล่าว และในกรณีท่ีคณะกรรมการ บริษทัมีความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ บริษทัฯ มีการเปิดเผยความเห็นท่ีแตกต่างดงักล่าวดว้ย โดยในกรณีท่ีมีกรรมการท่ีมีส่วนไดส่้วนเสีย      
ในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักล่าว 
7) บริษทัไดมี้การเปิดเผยรายการเก่ียวโยงท่ีอาจมีความขดัแยง้ในปี 2562 รวมทั้งคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห ้

ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการท่ีสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ      
ของบริษัท  ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์               
ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ “ รายการระหวา่งกนั ” 
8) บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  และจัดให้ มี บุคลากรอย่างเพียงพอ                       

ท่ีจะดาํเนินการตามระบบ การควบคุมภายในไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาํเนินงานรายงาน
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท  มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป                 
มีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งตามระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีการปฏิบติัตามกฏหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้ผกูพนั
ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินธุรกิจบริษัท  โดยปฏิบัติตามกรอบงานการควบคุมภายใน  ซ่ึงอ้างอิงตาม
มาตรฐานสากล COSO 

 (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission)  ดังรายละเอียดในหัวข้อ              
“การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง” 
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9) คณะกรรมการบริษัทได้มีการกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยมุ่งเน้นให้มีการดําเนินการ            
ตามกระบวนการบริหารความเส่ียงทั้ งองค์การเพ่ือสนับสนุนให้บริษัทบรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์                          
โดยมีคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงรับผิดชอบติดตามให้ทุกฝ่ายดาํเนินการตามกระบวนการบริหาร
ความเส่ียง  และวดัความสาํเร็จของวตัถุประสงค ์เชิงกลยทุธ์ทุกปี ทั้งน้ี คณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง
ได้พิจารณาสรุปผลการดาํเนินงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียง เและมีการสอบทานโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส ดงัรายละเอียดในหัวขอ้ “การควบคุมภายใน 
และการบริหารจดัการความเส่ียง” 

 

3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
 

1) การประชุมคณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด     
จึงเป็นองค์ประชุม  ในกรณี ท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ใน ท่ีประชุม  หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได ้                         
ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานกรรมการ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ               
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 

2) การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถือเสียงขา้งมากโดยกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียง         
ในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้ นถ้า                
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

3) การประชุมคณะกรรมการบริษทัตามปกติให้จดัข้ึนอย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง ซ่ึงหากรวมการประชุมพิจารณา 
การปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ในระหวา่งปีไดก้าํหนดจาํนวนคร้ังของการประชุมไวไ้ม่นอ้ยกว่า 
6 คร้ังต่อปี โดยได้มีการกําหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า           
และให้ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือในกรณีจาํเป็น ถา้กรรมการตั้งแต่ 4 คน 
ข้ึนไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการให้ประธานกรรมการกาํหนดวนัประชุมภายใน              
14 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

4) ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้าํหนดวนั เวลาและสถานท่ี
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงสถานท่ีท่ีประชุมนั้นอาจกาํหนดเป็นอยา่งอ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งท่ีอนั
เป็นท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษทัฯ หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้หากประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากประธานกรรมการ มิไดก้าํหนดสถานท่ีๆ ประชุมให้ใช้สถานท่ีตั้งสํานักงานใหญ่ของบริษทัฯ    
เป็นสถานท่ีประชุม 

5) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุม
โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือผูแ้ทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา 
สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชุมไปยงักรรมการ ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจาํเป็นรีบด่วน                
เพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษทัจะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน หรือกาํหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้น            
กไ็ด ้

6) กาํหนดจาํนวนองคป์ระชุมขั้นตํ่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ีประชุม ตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า     
2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 



              บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจาํปี 2562 
 

9.การกาํกบัดูแลกิจการ                                 ส่วนท่ี 2 หนา้ 116 
 
 

7) ประธานกรรมการ เป็นผูใ้ชค้วามเห็นชอบในการจดัเร่ืองท่ีจะเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการ
แต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจดัการสามารถเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม     

8) ประธานกรรมการบริษทั จดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอสําหรับการนําเสนอเอกสารและขอ้มูลของผูบ้ริหาร      
และสาํหรับการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเดน็ท่ีสาํคญัของคณะกรรมการบริษทั 

9) คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารประชุมระหว่างกนัตามความจาํเป็นเพ่ืออภิปราย
ปัญหาต่างๆ  เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม และแจง้ให้กรรมการผูจ้ดัการ
ทราบถึงผลการประชุม 

10) คณะกรรมการบริษทั ตอ้งอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษทัฯ อยา่งเตม็ท่ีและพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมการ
ประชุมอยา่งสมํ่าเสมอหากติดภารกิจสาํคญัท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ใหแ้จง้ต่อประธานกรรมการ 

11) คณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีจาํเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือ
กรรมการผูจ้ดัการ หรือผูบ้ริหารอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกาํหนด และในกรณีท่ีจาํเป็น
คณะกรรมการบริษทัอาจจดัให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอกเพ่ือประกอบการ
ประชุมในแต่ละคร้ัง  

12) ประธานกรรมการ สนบัสนุนให้กรรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั 
เพื่อใหส้ารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง   

13) การจดบนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริษทั สรุปผลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษทั 
จะตอ้งมีความชดัเจนเพื่อใชอ้า้งอิง 

 

 ทั้งน้ีในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการบริษทั ได้มีการประชุมทั้งส้ิน 10  คร้ัง สําหรับการประชุมของ
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีจดัข้ึนรวม 4 คร้ัง เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆเก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ใน
ความสนใจ และได้แจ้งผลการประชุมต่อกรรมการผูจ้ดัการ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมกนัเองตามความเหมาะสมโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารหรือฝ่ายบริหาร
เขา้ร่วมประชุม  
 

4.  การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย  และประธานกรรมการบริหาร
กลุ่ม 

 

 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
โดยทาํการประเมิน 2 รูปแบบ คือ 
1) แบบประเมินรายบุคคล - ประเมินตนเอง (Self Assessment)  
2) แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดยอ่ยโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการรายคณะ และการประเมินกรรมการรายบุคคล                       
โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนในการวดัระดบั ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
    

   
ขั้นตอนกระบวนการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และการประเมินกรรมการรายคณะ  

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

กระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั  และคณะกรรมการชุดย่อย 

 
1.  บริษทัฯ ได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้ งแบบกรรมการรายบุคคล   

และแบบกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะเป็นประจาํทุกปี  โดยมีกระบวนการ
ใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ดัทาํแบบประเมินผลการปฏิบติังานใหก้บัคณะกรรมการบริษทั โดยใชแ้บบประเมิน
ตนเอง (Board Self-Assessment) ซ่ึงเป็นแบบประเมินท่ีสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย ์  
แห่ง ประเทศไทย  และเหมาะสมกบัลกัษณะของบริษทัฯ  

2.  เลขานุการบริษทั นาํส่งแบบประเมินตนเองสาํหรับกรรมการรายบุคคลใหก้รรมการแต่ละคน ตอบแบบสอบถาม
การประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองและกาํหนดให้กรรมการแต่ละคนนาํผลประเมินส่งให้คณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูส้รุปผลประเมิน 

3.  ส่วนการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย กาํหนดให้
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูป้ระเมินผลและสรุปผลดงักล่าว 

4. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ  ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพื่อนําผลมาพิจารณาทบทวนผลงาน และปัญหาต่างๆในระหว่างปี รวมทั้งประเมิน
ประสิทธิภาพในการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการ นอกจากน้ีผลประเมินสามารถนาํมาสนบัสนุน และปรับปรุง
พฒันาประสิทธิภาพการทาํงานของฝ่ายจดัการไดอี้กต่อไป 

 
 
 
 
 
 

90-100         
ดเียีย่ม 

   80-89       
ดมีาก 

  70-79      
ด ี

50-69 
พอใช้ 

30-49 
ต้องปรับปรุง

ระดบัคะแนน % 
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สรุปการประเมินผลตนเองในปี 2562 
1.การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 
 

1.1 การประเมินกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวขอ้หลัก ซ่ึงมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ียรวมอยู ่                  
ในเกณฑร์ะดบัดีเยีย่ม คือ 97%   
 

หัวข้อ ผลประเมิน (%) 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 100 
2. การประชุมของคณะกรรมการ 96 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 94 

 

1.2 การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบดว้ย 6 หัวขอ้หลกั ซ่ึงมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ียรวมอยู ่
ในเกณฑร์ะดบัดีเยีย่ม คือ 93% รายละเอียดดงัน้ี 

 

หัวข้อ ผลประเมิน (%) 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ 90 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 91 
3. การประชุมคณะกรรมการ 94 
4. การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 96 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 95 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร 92 

 

2. การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
      การประเมินคณะกรรมการชุดยอ่ยทั้งคณะ ประกอบดว้ย 3 หวัขอ้หลกั ซ่ึงมีผลการประเมินคะแนนเฉล่ียรวมอยู่
ในเกณฑร์ะดบัดีเยีย่ม คือ 96% รายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หัวข้อ ผลประเมิน (%) 
1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการในเร่ืองต่างๆ มี
ความ เหมาะสม  ทําให้ ก ารทํางานของคณ ะกรรมการ มี
ประสิทธิภาพ 

89 

2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยไดด้าํเนินการในเร่ืองต่างๆ 
เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีในการประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 

3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดยอ่ย 
ไดใ้หค้วามสาํคญั ใชเ้วลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบติัตาม
ในเร่ืองต่างๆอยา่งเพียงพอ 

99 
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 บริษัทฯ  มีนโยบายกําหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู ้ประเมินผล                       
การปฏิบติังานของประธานบริหารกลุ่ม ซ่ึงเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกบัความสําเร็จของเป้าหมายและใช้
ปัจจยัในการพิจารณาประกอบด้วยตวัวดัเชิงคุณภาพ ได้แก่ ความเป็นผูน้ํา การปฏิบติัตามกลยุทธ์ การวางแผน              
และผลปฏิบัติงาน โดยกาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี ซ่ึงมีขั้นตอนกระบวนการ
ประเมิน ดงัน้ี 
 

 ในปี 2562  การประเมินผลของประธานกรรมการบริหารกลุ่มประกอบดว้ย 3 หวัขอ้  ซ่ึงมีผลคะแนนเฉล่ีย
อยูใ่นเกณฑดี์เยีย่มคือ 91% รายละเอียดดงัน้ี 
 

หัวข้อ ผลประเมิน (%) 
1.การประเมินผลจากดชันีช้ีวดัผลการดาํเนินงาน 96 
2. การประเมินดา้นความเป็นผูน้าํ 88 
3. การประเมินดา้นการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ 96 

 
 
 
 
 
 

5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

กระบวนการในการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 
 

1.  คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนโดยร่วมกบักรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร เป็นผูพ้ิจารณาดงัน้ี 

1)  ให้ความเห็นชอบหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการ
ผูจ้ดัการ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการ
ผูจ้ ัดการ บริหารกิจการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้อง   
กับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวโดยส่ือสารให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ
กรรมการผูจ้ดัการทราบเกณฑก์ารประเมินเป็นการล่วงหนา้ 

2)  ประเมินผลงานประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู ้จัดการเป็นประจําปีทุกปี   
และประธานกรรมการเป็นผูส่ื้อสารผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพ่ือการพฒันาให้ประธาน
กรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผูจ้ดัการทราบ 

2. ผลการประเมินดงักล่าวจะถูกนาํไปพิจารณากาํหนดอตัราผลตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 
และกรรมการผูจ้ ัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และนําเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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1.  คณะกรรมการบริษทักาํกบัดูแลใหก้รรมการแต่ละคนและคณะกรรมการชุดยอ่ยมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั      
บทบาทหนา้ท่ีลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งการประกอบธุรกิจ  

2.  คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนไดรั้บการเสริมทกัษะและความรู้สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ี   
กรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดยการให้มีการฝึกอบรมและพฒันาและการให้ความรู้ท่ีจาํเป็นแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งใน
ระบบการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั เพื่อใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 

3.  คณะกรรมการบริษทั มอบหมายใหเ้ลขานุการบริษทั เป็นผูจ้ดัทาํเอกสารการแนะนาํเก่ียวกบับริษทัและขอ้มูล    
ประกอบการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ เพื่อให้รับทราบขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ        
การปฏิบติัหน้าท่ีของบริษทัฯ เพื่อได้รับความเขา้ใจวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกั วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ
คุณค่าร่วมขององค์กร ตลอดจนลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  รวมทั้ งเขา้ใจ
เก่ียวกบักฎหมาย  กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเส่ียง และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ
กฎระเบียบและขอ้มูลธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอก่อนปฏิบติัหน้าท่ีและกรรมการจะได ้             
รับการอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือช่วยให้กรรมการสามารถทาํหน้าท่ีและกาํกบัดูแลกิจการ 
ของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 ถึงแมว้่าในปี  2562 คณะกรรมการบริษทัไม่ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนาหรืออบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง                
กับบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม                       
ให้กรรมการเขา้ร่วมในหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับการปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองเสมอมา เช่น หลักสูตรซ่ึงจัดข้ึน                 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ (IOD) ดงัน้ี 

 

การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษทั  
 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท รุ่น / ปีทีเ่ข้าร่วม
อบรมหลกัสูตร 

(IOD) 

หลกัสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) /1 

หลกัสูตรโดยสถาบันอืน่ 

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

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
รุ่นท่ี 11 (วตท. 11) 

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

16/2547 DAP - 
12/2547 FN - 
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รายช่ือคณะกรรมการบริษัท รุ่น / ปีทีเ่ข้าร่วม
อบรมหลกัสูตร 

(IOD) 

หลกัสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) /1 

หลกัสูตรโดยสถาบันอืน่ 

6. นางสาวพิทยา   เตียสุวรรณ์ 26/2547 DAP - 
7. นายวีระชยั        ตนัติกลุ 37/2546 DCP - 
8. นางรวิฐา        พงศนุ์ชิต 59/2548 DCP 1.หลักสูตรผู ้บริหารการ

ยุ ติ ธ รรมท างป กครอ ง
ระดบัสูง รุ่นท่ี 3 (บยป.3) 
2 .ห ลั ก สู ต ร ผู ้ บ ริ ห า ร
ระดับสูง ด้านการค้าและ
ก ารพ าณิ ชย์  (TEPCOT) 
รุ่นท่ี 1 
3 .ห ลั ก สู ต ร ผู ้ บ ริ ห า ร
ระดบัสูง สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทุน รุ่นท่ี 3 (วตท.3)  
4.หลกัสูตรการบริหารงาน
ภ าค รั ฐ แ ล ะ ก ฎ ห ม าย
มหาชน สถาบพัระปกเกลา้ 
รุ่นท่ี 3 (ปรม.3) 
5 .หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน  วิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักร รุ่นท่ี 4515 
(ปรอ.15) 
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รายช่ือคณะกรรมการบริษัท รุ่น / ปีทีเ่ข้าร่วม
อบรมหลกัสูตร 

(IOD) 

หลกัสูตรของ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) /1 

หลกัสูตรโดยสถาบันอืน่ 

9. นายจาํนงค ์       วฒันเกส 
 
 
 
 
 

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

1/2545  ACP 
2/2549 DCP Re 
1/2550 CDC 

10. นายเดชา  นนัทนเจริญกลุ - - - 

 

หมายเหตุ /1  
DCP    : Director Certification Program  
DAP    : Director Accreditation Program  
FN       :  Financefor Non-Finance Program  
ACP        : Audit Committee Program  
DCP Re   : DCP Refresher’ Course 
CDC        : Chartered Director Class 

 

6.   การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บุคคลท่ีไดรั้บเลือกมาทาํหน้าท่ีเป็นกรรมการบริษทัคนใหม่จะไดรั้บการฝึกอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ   

ของบริษทั รวมถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั ขอ้มูลท่ีใชป้ฐมนิเทศเม่ือไดรั้บการแต่งตั้งเป็น
กรรมการจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (Orientation) ไดแ้ก่ เร่ืองท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมาย หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รายงาน                   
การประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ้นหลงั 1 ปี คู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีจดัทาํ
โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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การประกอบธุรกิจของบริษทั ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ท่ีสําคญัของบริษทั รวมทั้งหลกัสูตรอบรมกรรมการ                   
และขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ ในการฝึกอบรมน้ีเลขานุการบริษทัจะเป็นผูท่ี้ให้
ขอ้มูลต่อกรรมการคนใหม่ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการมีความรู้อยา่งต่อเน่ืองและสนบัสนุนให้
กรรมการเขา้ร่วม ในการผกึอบรมในหลกัสูตรหรือเขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนาต่างๆ 

 

7.  แผนการสืบทอดตาํแหน่งผู้บริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูจ้ดัทาํแผนการสืบทอดงาน 

(Succession plan) และทบทวนแผนการพัฒนาประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผูจ้ ัดการรวมถึง
ผูบ้ริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเน่ืองให้มีผูสื้บทอดงานในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการ หรือ
ผูบ้ริหารระดบัสูงในตาํแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดเ้พื่อให้การบริหารงานของบริษทั
สามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผูจ้ดัการ รวมถึงผูบ้ริหาร
ระดบัสูง              มีแผนสืบทอดตาํแหน่งของตนเองเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ให้กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นผูถื้อ
หุ้น ลูกคา้ ตลอดจนพนกังานว่าการดาํเนินงานของบริษทัฯ จะไดรั้บการสานต่อตามแนวนโยบายการเติบโตอยา่ง
มัน่คง                  และย ัง่ยืน ภายใตก้ารมีจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ โดยให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 
รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนสืบทอดตาํแหน่งต่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเป็นผล
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือทราบเป็นระยะอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 

8.  บทบาทการร่วมเป็นหน่ึงในองค์กรก่อตั้งเครือข่ายการเป็นสมาชิก UN Global  Compact local  network 
กลุ่มบริษทัแพรนดา้ ถือเป็นบริษทัแรกของคนไทยท่ีร่วมลงนามรับหลกัการขององคก์ารสหประชาชาติ หรือ  

Global Compact  ตั้งแต่ปี 2545 รวมถึงเขา้ร่วมเป็นองค์กรหน่ึงในการก่อตั้งเครือข่าย UN Global Compact Local 
Net work เพื่อให้เกิดความร่วมมือกนัข้ึนในองคก์รธุรกิจตามหลกัการของ UNGC อนัเป็นการสร้างความโปร่งใส 
และความรับผดิชอบต่อทั้งตนเอง สงัคม และประเทศชาติ ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื  

บริษทัฯ ไดเ้ขา้มามีบทบาทในเครือข่ายดงักล่าวโดยคุณสุนนัทา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษทั เป็นตวัแทนของ
บริษทัฯ ดาํรงตาํแหน่งอุปนายกคนท่ี 2 และคณะกรรมการบริหารของ UN Global Network Thailand ซ่ึงกลุ่ม
ดงักล่าวมีการจดัสัมมนาและประชุมหารือกันเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจท่ีกวา้งขวาง                
มากข้ึนในเร่ืองของมิติความยัง่ยนื ความรับผดิชอบขององคก์ร และความรับผดิชอบของประเทศ 

 
       ดงันั้นบริษทัฯ จึงปลูกจิตสาํนึกและทศันคติท่ีดี ใหแ้ก่พนกังานทุกระดบั เพื่อนาํไปประพฤติตนตามกฎระเบียบ 
กฎเกณฑ์ของสังคม อนัก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยรวมและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงมีบรรทดั
ฐานท่ีดีในการพัฒนาประเทศชาติ โดยไม่พึงกระทําใดๆ  ท่ีมีผลเสียต่อตนเอง ผู ้อ่ืนตลอดจนประเทศชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทั้ งยงัดํารงชีวิตอย่างมีคุณธรรมเพ่ือการพฒันาสังคมท่ีย ัง่ยืน โดยปฏิบัติ                        
ตามขอ้ตกลงภายใตห้ลกัสากล 10 ประการ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 ประเด็นหลกัไดแ้ก่ ดา้นสิทธิมนุษยชน ดา้นแรงงาน             
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นการต่อตา้นการทุจริต  
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1. ด้านสิทธิมนุษยชน 
 

ตามหลกัประการที ่ 1 สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชนท่ีประกาศในระดับสากลตาม
ขอบเขตอาํนาจท่ีเอ้ืออาํนวย 

ตามหลกัประการที ่ 2 หมัน่ตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชนแรงงาน 

 

บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนของทุกคน  อันปราศจากการแบ่งแยก กีดกัน  อันเน่ืองมาจาก                        
ความแตกต่างดา้นเพศ อาย ุฐานะทางสงัคม ฯลฯ โดยบริษทัฯไดก้าํหนดนโยบายท่ีจะไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน  เพื่อยึดถือปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจในเร่ืองการเคารพหลกัสิทธิมนุษยชน เช่น ปฏิบติัต่อพนกังาน              
บนพื้นฐานของศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์และให้ความเคารพต่อสิทธิหนา้ท่ีส่วนบุคคล ส่งเสริมให้พนกังานใช้
สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ และใชสิ้ทธิของตนในการร้องเรียนเม่ือไม่ไดรั้บความเป็นธรรม   ทั้งน้ีบริษทัฯได ้              
เขา้ร่วมเพื่อประกาศความเป็นส่วนหน่ึงในการดาํรงหลกัสิทธิมนุษยชนประกอบดว้ย 

 บริษทัฯ เขา้ร่วมและสนบัสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอิสระและองคก์รระหว่างประเทศ อาทิ UN Global 
Compact (UNGC) ซ่ึงดาํเนินงานดา้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอยา่งเป็นระบบ 

 เขา้ร่วมการระดมสมองและแสดงเจตน์จาํนงร่วมกบับริษทัเอกชนอ่ืนเพื่อริเร่ิมก่อตั้ง UN Global Compact 
Local Network ในประเทศไทย เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และส่งเสริมการเคารพศกัด์ิศรี
ของการเป็นมนุษย ์
 

2. ด้านแรงงาน 
 

ตามหลกัประการที ่3   ส่งเสริมสนบัสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและรับรองสิทธิในการร่วมเจรจา
ต่อรองอยา่งจริงจงั 

ตามหลกัประการที ่4 ขจดัการใชแ้รงงานเกณฑแ์ละท่ีเป็นการบงัคบัในทุกรูปแบบ 

ตามหลกัประการที ่5 ยกเลิกการใชแ้รงงานเดก็อยา่งจริงจงั 

ตามหลกัประการที ่6 ขจดัการเลือกปฏิบติัในเร่ืองการจา้งงานและการประกอบอาชีพ 

 

บริษทัฯไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ท่ีมีความเป็นธรรมในการสรรหา ประเมิน เล่ือนระดบั โอกาส
ความกา้วหนา้ในงานและการพฒันา รวมทั้งฝึกอบรมพนกังานเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตให้พนกังาน  และครอบครัว 
และส่งผ่านไปยงัชุมชนรอบขา้งพนักงาน ทั้งยงักาํหนดมาตรการและผลกัดันให้คู่คา้ ปฏิบติัต่อพนักงานหรือ
แรงงานคู่คา้ อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบติัต่อพนกังานและแรงงาน โดยบริษทัฯไม่มี             
การใช้แรงงานท่ีเป็นการบังคบั ไม่มีแรงงานเด็ก ไม่มีกีดกัน แบ่งแยกอันเน่ืองจากความแตกต่างทางเพศ อาย ุ
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การศึกษา เช้ือชาติ และมีการเคารพเสรีภาพส่วนบุคคล  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํคู่มือหลกัการกาํกบักิจการท่ีดี และ
จรรยาบรรณธุรกิจ ซ่ึงมีรายละเอียดในดา้นแรงงานท่ีหมวดท่ี 3 การคาํนึงถึงบทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 

3. ด้านส่ิงแวดล้อม 

ตามหลกัประการที ่ 7 สนบัสนุนแนวทางการระแวด ระวงัในการดาํเนินงานท่ีอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ตามหลกัประการที ่ 8 อาสาจดัทาํกิจกรรมท่ีส่งเสริมการยกระดบัความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ตามหลกัประการที ่ 9 ส่งเสริมการพฒันาและการเผยแพร่เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินธุรกิจใหก้า้วหนา้และย ัง่ยนื นอกจากการบริหารจดัการอยา่งรอบคอบแลว้
เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงแล้ว บริษัทฯ ยงัตระหนักว่าความยัง่ยืนของส่ิงแวดล้อมเป็นรากฐานของ
ความสําเร็จ จึงได้เขา้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในฐานะพลเมืองท่ีดีท่ีจะดาํเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
นบัตั้งแต่คดัเลือกเทคโนโลย ีการจดัสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร เพื่อควบคุมผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม
อนัเน่ืองมาจากการควบคุมการปล่อยมลสารและของเสียโดยถือปฏิบติัอย่างเคร่ดครัดตามมาตรฐานทางกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม               และระเบียบขอ้บงัคบัท่ีกาํหนด ตลอดจนการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และการมีส่วนร่วม
พฒันา และชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบ ทั้ งน้ีบริษัทฯ ได้รายงานผลการดําเนินงานท่ีถือเป็นความรับผิดชอบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มโดยมีรายละเอียด              ในเน้ือหาความรับผดิชอบต่อสงัคม  
 

4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 

ตามหลกัประการที ่10    ดาํเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ 

 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญัในการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่และยึดมัน่ถึงความโปร่งใส ตลอดจนคุณธรรม 
จริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพื่อละเวน้ซ่ึงการกระทาํท่ีส่อไปในทางจูงใจ
ปฏิบติั “ ไม่ว่าจะเป็นการขอ การใหค้าํมัน่สัญญา การใหแ้ละรับ ทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใดกบัเจา้หนา้ท่ีของ
รัฐหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีทาํธุรกิจกบับริษทัฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงและทางออ้มเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวปฏิบติัหน้าท่ี
เพื่อให้ไดม้า หรือรักษาไวซ่ึ้งผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมทางธุรกิจ ยกเวน้กรณีท่ีกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบั
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินหรือจารีตทางการคา้ให้กระทาํได ้” บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบติั               
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัและคู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
อีกทั้ งยงัมีการกาํหนดจรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร พนักงาน ยึดถือปฏิบติั ซ่ึงมีหลกัและ
แนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
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แนวปฏบิตั ิ
1. นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่น้ีให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา หรือการ

คดัเลือกบุคคลากร การเล่ือนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังานพนักงาน และการให้
ผลตอบแทน โดยกาํหนดให้ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัส่ือสารทาํความเขา้ใจกบัพนักงาน เพื่อใชใ้นกิจกรรม   
ทางธุรกิจท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบและควบคุมดูแลการปฏิบติัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การดาํเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ให้ใชแ้นวปฏิบติัตามท่ีกาํหนดไวใ้นคู่มือหลกัการกาํกบั
ดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบติังาน
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง  

3. เพื่อความชัดเจนในเร่ืองการดาํเนินการเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชั่น บริษทัฯ กาํหนดให้
กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีในเร่ืองต่อไปน้ีดว้ยความระมดัระวงั 

   3.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง  
 บริษทัฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนบัสนุน หรือการกระทาํอนัเป็นการฝักใฝ่

พรรคการเมืองทั้งทางตรงและทางออ้ม ซ่ึงรวมถึงการใชท้รัพยากรของบริษทัในกิจกรรมท่ีจะทาํใหบ้ริษทัฯ 
สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือไดรั้บความเสียหายจากการเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในกิจกรรม
ดงักล่าว 
3.2 การบริจาคเพื่อการกศุลและการใหเ้งินสนบัสนุน  

การบริจาคเพ่ือการกุศลถือเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์รของบริษทัเพื่อช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาส            
ในสังคม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัพิบติัทางธรรมชาติ หรือเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
อย่างถ้วนหน้าทั้ งในปัจจุบันและอนาคต ทั้ งน้ีการบริจาคเพ่ือการกุศลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติตาม
กระบวนการท่ีบริษทักาํหนด และกระทาํในลกัษณะท่ีมีความโปร่งใส การชาํระเงินจะตอ้งระบุผูรั้บเงิน                   
ท่ีชดัเจน รวมถึงมีการระบุช่ือผูรั้บซ่ึงเป็นองคก์รท่ีไดข้ึ้นทะเบียนพร้อมกบัมีวตัถุประสงคข์องการบริจาค  
อย่างชดัเจน และโดยทัว่ไปแลว้การให้เงินสนบัสนุนจะทาํเพ่ือส่งเสริมภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงขององคก์ร 
ซ่ึงปกติมักกระทาํผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม การให้เงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามการพิจารณา
ตดัสินใจท่ีโปร่งใส มีการทาํสัญญาหรือมีหลกัฐานการชาํระเงินอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ และตอ้งไดรั้บอนุมติั
ตามกระบวนการและผูมี้อาํนาจในการอนุมติัตามลาํดบัชั้นตามท่ีบริษทักาํหนด และจะตอ้งไม่มีการให้เงิน
สนบัสนุนใดๆ ท่ีทาํข้ึนเพื่อบงัหนา้หลบเล่ียงการคอร์รัปชัน่และสินบน 
3.3 การใหห้รือรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใด ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  

การให้หรือรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ                 
อาจนาํมาซ่ึงความเส่ียงต่อการคอร์รัปชัน่ ดงันั้นกรรมการและพนกังานทุกคนจะตอ้งไม่รับ  หรือใหข้องขวญั 
หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ท่ีตระหนักได้โดยทัว่ไปว่า             
การรับหรือให้ของขวญั หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อาจ
ก่อใหเ้กิดขอ้ผกูมดัหรือสร้างภาวระใหเ้กิดความรู้สึกว่าตอ้งมีการตอบแทน หรือเป็นหนทางท่ีจะนาํไปสู่การ
คอร์รัปชัน่ ทั้งน้ีขอ้กาํหนดดงักล่าวให้ใชก้บัการรับหรือให้ของขวญัหรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่
บุคคลภายนอกด้วย อย่างไรก็ตามหากการรับหรือให้ของขวญั  หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด   



              บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจาํปี 2562 
 

9.การกาํกบัดูแลกิจการ                                 ส่วนท่ี 2 หนา้ 127 
 
 

ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดขอ้ผูกมดัหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าตอ้งมี           
การตอบแทนท่ีเป็นการคอร์รัปชั่น และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบติัเป็นปกติก็เป็นส่ิงท่ี
กระทาํไดห้ากสอดคลอ้งตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) และกฎระเบียบต่างๆ                     
ของบริษทั 
3.4 การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกนั การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบ
การยกัยอกเงิน การฟอกเงิน 

  

การใชอ้าํนาจหนา้ท่ีโดยมิชอบเพ่ือกระทาํการ เช่น การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วม
คิดการกระทาํในลักษณะท่ีเป็นการสมยอมกัน และการฟอกเงิน ถือเป็นการกระทําทุจริตโดยต้องห้าม                   
ตามกฎหมายและตอ้งห้ามกระทาํอย่างชัดแจ้งภายใตคู่้มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่น และถือว่าเป็น     
การฝ่าฝืนหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีไดรั้บความไวว้างใจในฐานะเป็นกรรมการหรือพนกังานของบริษทั 
โดยไม่คาํนึงวา่จะมีมูลเหตุจูงใจในการกระทาํดงักล่าวหรือไม่ 

การดําเนินการเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชั่นดังกล่าวยงัมิได้ครอบคลุมในทุกกรณี 
กรรมการและพนักงานจะตอ้งใชว้ิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาเพ่ือมิให้การทาํธุรกิจและธุรกรรม
ต่างๆ เขา้ข่ายการคอร์รัปชัน่ 
 

4.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือส่ิงของท่ีไม่สมควรไม่สุจริต 
หรือเกิดปกติวิสยัจากผูเ้ก่ียวขอ้งในกิจการของบริษทั 

5.  กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ตอ้งไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ ส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด             
จากบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีร่วมทาํธุรกิจดว้ย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง หรือรับเพื่อตนเองหรือผูอ่ื้นท่ีส่อไป
ในทางจูงใจใหป้ฏิบติั/ละเวน้ปฏิบติัหนา้ท่ีในทางมิชอบ หรือกระทาํผดิกฎหมาย 

6.  ห้ามให้ เสนอท่ีจะให้ หรือรับการบริจาคหรือสนบัสนุนเงินหรือส่ิงของ ประโยชน์อ่ืนใดแก่บุคคลภายนอก 
อาทิ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ นายหน้า ตวัแทน คู่คา้ ลูกคา้ หรือผูมี้อาํนาจตดัสินใจ เป็นตน้ ท่ีมีเจตนาชักนําให้
บุคคลนั้นกระทาํหรือละเวน้การกระทาํท่ีเป็นการผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตาํแหน่งหน้าท่ีของ
บุคคลนั้น หรือเพ่ือก่อให้เกิดการไดเ้ปรียบหรือแลกเปล่ียนกบัสิทธิพิเศษท่ีไม่ควรได ้การให้หรือรับเงิน
บริจาค หรือเงินสนบัสนุน ตอ้งเป็นไป   อยา่งโปร่งใสและถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้งมัน่ใจว่าเงินบริจาค
หรือ                        เงินสนบัสนุนไม่ไดถู้กนาํไปใชเ้พื่อเป็นขอ้อา้งในการติดสินบน 

7.  กรณีท่ีนิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทั ให้ส่ิงของหรือผลประโยชน์แก่ผูบ้ริหาร
หรือพนกังานเพ่ือเป็นสินนํ้ าใจ ผูบ้ริหารหรือพนกังานตอ้งใชดุ้ลยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสม สมควร 
และ/หรือ ถูกตอ้งดว้ย โดยคาํนึงถึงกฎระเบียบของทางราชการ หากผูบ้ริหารหรือพนกังานไม่รับแลว้จะเป็น
การเสียนํ้ าใจ และกระทบต่อความสัมพนัธ์ท่ีดี ทางธุรกิจก็ใหรั้บได ้แต่ตอ้งมีมูลค่าไม่เกินขอ้หา้มท่ีเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐพึงรับได ้

8.  การรับของขวญั หรือทรัพยสิ์น ควรจะเป็นการรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยจรรยาอาจเป็นการ              
รับจากผูเ้ก่ียวขอ้ง คนรู้จกั การรับควรรับในลกัษณะท่ีเป็นการทัว่ไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควร            
ไม่เป็นการรับทรัพยสิ์นอยา่งผดิกฎหมาย และของขวญั หรือทรัพยสิ์นนั้นตอ้งไม่ใช่ส่ิงผดิกฎหมาย 
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9.  ห้ามบุคลากรของบริษทั แลบริษทัในเครือ ตลอดจนครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวญั ทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจาก ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง ลูกคา้ คู่คา้ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  ไม่ว่า
กรณีใด อนัอาจมีผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความลาํเอียง หรือลาํบากใจ หรือเป็น
ผลประโยชนข์ดักนัได ้

10. บุคคลากรของบริษทั และบริษทัในเครือ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดท่ีมีลักษณะ
คล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทเองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐการ                         
ให ้ของขวญั ทรัพยสิ์น หรือประโยชนอ่ื์นใด แก่เจา้หนา้ท่ีของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศตอ้งใหแ้น่ใจ
วา่การใหน้ั้นไม่ขดัต่อกฎหมายและจารีตประเพณีทอ้งถ่ิน 

11. ไม่พึงกระทาํการให้และรับของขวญัซ่ึงมีมูลค่าเกินกว่าปกติท่ีวิญญูชนพึงให้กนัระหว่างผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่วา่โอกาสใดๆ กต็าม 

12. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และบริษทัในเครือ ตอ้งหลีกเล่ียงการให้หรือรับส่ิงของ หรือประโยชน์อ่ืนใด
จากคู่คา้หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั ยกเวน้แต่เพื่อประโยชน ์ในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ หรือ
ในเทศกาลหรือประเพณีนิยม 

13. การดาํเนินธุรกิจร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ ตอ้งดาํเนินไปอยา่งโปร่งใส เป็นธรรม ถูกตอ้งตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศ 
ท่ีบริษทัฯ ติดต่อธุรกิจด้วย รวมทั้งจะปฏิบติัตามกฎหมายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในทุกทอ้งถ่ินท่ีบริษทัฯ             
มีการทาํกิจการอยู ่

14. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และบริษทัในเครือ ตอ้งให้ความรู้ความเขา้ใจกบัลูกคา้ คู่คา้ ผูรั้บเหมา บุคคล
หรือนิติบุคคลท่ีร่วมทาํธุรกิจดว้ยว่าบริษทัไม่สนบัสนุนการกระทาํอนัใดๆ ท่ีเขา้ข่ายการคอร์รัปชัน่ และจะ
ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการคอร์รัปชั่น ไม่ว่าดว้ยการเรียก รับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากพบการ
กระทาํดงักล่าว  ตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัฯ ทราบทนัที 

15. บริษทัฯ กาํหนดให้นโยบายน้ีใชป้ฏิบติักบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัฯ มีอาํนาจในการ
ควบคุม รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

16. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ี ถือเป็นการทาํผิดวินยั ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั
ของบริษทั และหากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบายน้ี เป็นการกระทาํท่ีผิดกฎหมาย บริษทัฯ จะแจง้
เจา้หนา้ท่ีผูมี้อาํนาจบงัคบัใชก้ฎหมายดาํเนินคดีตามกฎหมายกบัผูก้ระทาํความผดินั้นต่อไป 

17. บริษทัและบุคคลท่ีม่ีความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจ 
17.1 บริษทัย่อยและบริษทัในเครือ ท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุม ให้ถือปฏิบติัตามมาตรการต่อต้าน

คอร์รัปชัน่ฉบบัน้ี 
   17.2 ตวัแทน และตวักลางทางธุรกิจ (ถา้มี) ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานทุกคน ว่าจา้งตวัแทน หรือ 

ตวักลางทางธุรกิจใดๆ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อกระทาํการใหห้รือรับสินบน หรือการ คอร์รัปชัน่ 
 
 
 
 
 

มาตรการดาํเนินการ 
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1. กรรมการบริษัทฯ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น   
หลักการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองคอร์รัปชั่น                        
ไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 
2. พนักงานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการกระทาํท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชั่น                  

โดยตอ้งแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานท่ีกาํหนดไว ้และให ้            
ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงต่างๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบบริษทัฯ 

3. บริษทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุม้ครอง และไม่ลงโทษหรือไดรั้บผลกระทบใดๆของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงาน จากการปฎิเสธการคอร์รัปชัน่หรือแจง้เร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมของบริษทั 
แมว้่าการกระทาํนั้นจะทาํให้บริษทัสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และบริษทัฯ จะดาํเนินการตามมาตรการคุม้ครอง                   
ผูร้้องเรียน หรือผูใ้ห้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน่โดยเคร่งครัด ตามท่ีกาํหนดในนโยบายและระเบียบ
วิธีปฏิบติัดา้นบุคคล และ/หรือ มาตรการการร้องเรียนและการแจง้เบาะแสของบริษทั 

4. ผูท่ี้กระทาํการคอร์รัปชัน่ เป็นการกระทาํผิดจรรยาบรรณของบริษทั จะตอ้งได้รับการพิจารณาทางวินัย                
ตามระเบียบบริษทัฯ ท่ีกาํหนดไว ้และอาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั้นผดิกฎหมาย 
5. บริษทัฯ ส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือ

ข้อเสนอแนะ ไปยงักรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน บริษัทในเครือ ผูท่ี้เก่ียวข้องทุกกลุ่มผ่านวิธีการต่างๆ เช่น                    
การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การส่ือขอ้มูลข่าวสารภายในองคก์รและกลุ่มบริษทัโดยผ่านส่ือต่างๆ เพื่อ
สร้างความรู้ความเขา้ใจในการนาํนโยบายน้ีไปปฏิบติั เป็นตน้ 
6. บริษทัฯ ส่ือสารนโยบายและมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชั่น รวมทั้งช่องทางการแจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน                              

หรือขอ้เสนอแนะให้แก่สาธารณชน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เวบ็ไซต์ของบริษทั  รายงาน
ประจาํปี เป็นตน้ 
7. บริษทัฯ จดัใหมี้การบริหารความเส่ียงดา้นการคอร์รัปชัน่ โดยมีการประเมินความเส่ียง จดัลาํดบัความสาํคญั 

และกาํหนดมาตรการท่ีเหมาะสม รวมทั้งติดตามความกา้วหนา้ของมาตรการท่ีไดด้าํเนินไปแลว้ โดยคณะกรรมการ
การเงินและบริหารความเส่ียง ไดป้ระสานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีสาํคญั รวมถึงความเส่ียง
ดา้นการคอร์รัปชัน่ จึงไดม้อบหมายใหส้าํนกังานตรวจสอบภายในเป็นผูส้อบทาน 

8. บริษทัฯ จดัให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลท่ีสะทอ้นถึงความมุ่งมัน่ต่อนโยบายและมาตรการต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่ ตั้งแต่การคดัเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การใหผ้ลตอบแทน การเล่ือนตาํแหน่ง 
การจดัใหมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีงานอยา่งเหมาะสมใหเ้กิดการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการดาํเนินการเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีทรัพยากรและบุคลากรท่ีมีทกัษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการนาํนโยบายน้ีไปปฏิบติั 
9. บริษทัฯ จดัให้มีระเบียบกาํหนดอาํนาจอนุมติัรายการธุรกิจ (Corporate Authorization Procedure) ท่ีชดัเจน 

รัดกมุมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
10. บริษทัฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซ่ึงครอบคลุมด้าน การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกขอ้มูล  

รวมถึงกระบวนการอ่ืนภายในบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นและมีการส่ือสารผลการ
ควบคุมภายในใหบุ้คลากรท่ีรับผดิชอบทราบ 
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11 . บริษัทฯ  จัดให้ มีการตรวจสอบระบบงานภายใน  ครอบคลุมกิจกรรมท่ีสําคัญของบริษัท  เช่น                  
การดําเนินงานด้านพาณิชย์ การจัดซ้ือและจัดจ้าง เป็นต้น  เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะ                        
บรรลุเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบติังานวา่เป็นตามระเบียบวิธีปฏิบติังาน ขอ้กาํหนดกฎระเบียบ 
และให้คาํแนะนาํในการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย
ดงักล่าว  
12. บริษทัฯ กาํหนดให้มีมาตรการการแจง้เบาะแส และกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส รวมถึงวิธีการส่ือสาร

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นต่างๆ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร                
ส่ือสารภายในและภายนอกองคก์ร ผา่นจดหมายแจง้นโยบายฯ ถึงคู่คา้ ลูกคา้ และเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 

การตดิตามดูแลให้มีการปฏบิตั ิ
บริษทัฯ กาํหนดให้เป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนท่ีจะตอ้ง

รับทราบ และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้กาํหนดท่ีมีอยู่ในคู่มือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ 
(ฉบับปรับปรุง คร้ังท่ี 5) ของบริษัท อีกทั้ งผูบ้ริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเร่ืองสําคัญ                    
ในการส่งเสริมให้พนักงานภายใตก้ารบงัคบับญัชา มีความรู้ความเขา้ใจ และปฏิบติัตามคู่มือหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการ  และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 5) ของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

บริษทัฯ จะไม่ดาํเนินการใดๆ ท่ีผิดกฎหมาย หรือขดักบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ หากกรรมการ ผูบ้ริหาร 
หรือพนักงานกระทาํผิดหลกัการกาํกับดูแลกิจการตามท่ีกาํหนดไวจ้ะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และ                  
หากมีการกระทาํท่ีเช่ือได้ว่าทาํผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของภาครัฐ บริษทัฯ จะส่งเร่ืองให้
เจา้หนา้ท่ีรัฐดาํเนินการต่อไป 

หากพนกังานทุกระดบัของบริษทัประสบปัญหาในการตดัสินใจ หรือปฏิบติังานเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจ              
ท่ีมิไดก้าํหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัใหต้ั้งคาํถามเก่ียวกบัการกระทาํนั้นกบัตนเองดงัต่อไปน้ี 
1) การกระทาํนั้นขดัต่อกฎหมายหรือไม่ 
2) การกระทาํนั้นขดัต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลเสียต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัหรือไม่ 
3) การกระทาํนั้นส่งผลเสียต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัอยา่งร้ายแรงหรือไม่ 
 

พนกังานทุกระดบัสามารถแจง้ขอ้ร้องเรียน ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการทาํผิดกฎหมาย 
และ/หรือ จรรยาบรรณตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติ               
มิชอบของบุคคลในบริษทั และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของบริษทั ใหแ้จง้เบาะแสไปยงัช่องทางส่ือสารของบริษทั  
 
มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 

บริษทัฯ มีการติดตามดูแลให้พนักงานทุกระดบัมีการปฏิบติัตามนโยบายและขอ้กาํหนดในคู่มือหลกัการ               
กาํกบักิจการและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริษทัฯไดก้าํหนดมาตรการแจง้เบาะแสการกระทาํผิด
โดยใหมี้ช่องทางแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน สาํหรับผูร้้องเรียนภายในและภายนอกองคก์รเก่ียวกบัการกระทาํใดๆ 
ท่ีผิดกฎหมาย การละเมิดสิทธิต่างๆ การทาํผิดจรรยาบรรณในการปฏิบติัหนา้ท่ี หรือมีพฤติกรรมท่ีส่อไปทางทุจริต 
ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับตั้ งแต่ระดับผู ้บริหาร  พนักงานบริษัท  และบริษัทในเครือ                    
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รวมทั้ งผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืนๆ ทั้ งน้ีบริษัทฯมีขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขท่ีชัดเจน เป็นกลางและโปร่งใส                          
มีมาตรการคุม้ครอง ผูแ้จง้เบาะแสและพยานท่ีเก่ียวขอ้งตามระเบียบวิธีการร้องเรียนและการแจง้เบาะแสของบริษทั
ตามท่ีอยู่บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพฯ 10260 โดยส่งให้ผู ้รับเบาะแสคณะใดคณะหน่ึง ทางไปรษณีย์ระบุถึงประธานกรรมการบริษัท                        
หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท  www.pranda.com หรือ  ทางจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ ตามท่ีระบุใน “ หมวดท่ี3 บทบาทผูมี้ส่วนไดเ้สีย ”   

 

กระบวนการดาํเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน 
1.  หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบติัดา้นบุคคลให้นาํส่ง      

ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
2.  หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระทาํท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย และ

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ให้นาํส่งสํานกังานเลขานุกา
บริษทั 

3.  หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระทาํท่ีอาจส่อถึงการทุจริต ซ่ึงหมายถึง การกระทาํใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน ์                  
ท่ี มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําห รับตนเองห รือผู ้อ่ืน  เช่น  การย ักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชั่น                       
การฉอ้โกง เป็นตน้ ใหน้าํส่งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผูจ้ดัการสาํนกังานตรวจสอบภายใน 

4.  ในกรณีท่ีเร่ืองร้องเรียนตาม 1. 2. และ 3. เป็นเร่ืองท่ีซบัซอ้นหรือเก่ียวขอ้งกบัหลายหน่วยงาน ให้นาํส่งประธาน
กรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผูจ้ดัการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงสาํหรับดาํเนินการ
ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าว 

5.  จากนั้นให้ผูรั้บเร่ืองร้องเรียนแจ้งการรับเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวไปยงัเลขานุการบริษทั เพื่อลงทะเบียนเร่ือง
ร้องเรียน บนัทึกขอ้มูล สาํหรับติดตามความคืบหนา้การดาํเนินการขอ้ร้องเรียนนั้นๆ เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการ
บริษัททราบและอนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบและสํานักงานตรวจสอบภายในเป็นผู ้รับผิดชอบ                         
และดาํเนินการต่อไป รวมทั้งแจง้ให้ผูร้้องเรียนหรือแจง้เบาะแสทราบภายใน 15 วนั อยา่งไรก็ตาม ยกเวน้เป็น
จดหมาย ท่ีส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงจะถูกจดัส่งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง หลงัจากนั้น  
บริษทัฯ จะดาํเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนบนัทึกการสอบสวนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  และดาํเนินการ
จัดเก็บขอ้มูลการแจ้งเบาะแสไวเ้ป็นความลับ ในกรณีท่ีพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบของบริษทัฯ หรือกระทาํการทุจริตจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบบริษทัฯ ท่ี
กาํหนดไว ้และ/หรือ อาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนั้นผดิกฎหมาย 

 

มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส 
เพื่อเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูแ้จง้เบาะแส/ขอ้ร้องเรียนหรือผูใ้หค้วามร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง   

บริษทัฯจะไม่เปิดเผยช่ือผูแ้จ้งเบาะแสและดาํเนินการจัดเก็บขอ้มูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลบั เพื่อคุม้ครอง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูแ้จ้งเบาะแสดงักล่าว รวมไปถึงกาํหนดมาตรการคุม้ครองในกรณีท่ีผูน้ั้นเห็นว่าตน              
อาจไดรั้บความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย โดยบริษทัฯจะดาํเนินการดว้ยกระบวนการท่ีมี
ความเป็นธรรมและเหมาะสม ตลอดจนบรรเทาความเสียหาย เม่ือมีผูไ้ดรั้บความเดือดร้อนเสียหาย 
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 นอกจากน้ี บริษทัฯไดด้าํเนินงานในการต่อตา้นการทุจริต ดงัน้ี 
 

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2553 บริษทัฯ ประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบติั เพื่อการ
ต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชน (Collective Action Coalition Against Corruption) กบัสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทัไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  และ                 
สมาคมธนาคารไทย ซ่ึงโครงการดงักล่าวถือเป็นโครงการระดบัชาติท่ีได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล                        
และสาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการบริษทัไดป้ระกาศใชน้โยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption 
Policy) ของกลุ่มบริษทัแพรนดา้ฯ โดยประกาศให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติั
ตามนโยบายโดยทัว่กนั โดยไดส่ื้อสารไปยงัพนกังานทุกคนผา่นทางประกาศทางอีเมลภ์ายใน และวารสาร
ภายใน พร้อมทั้ งนโยบายดังกล่าว ระบุไวใ้นคู่มือ หลกัการกาํกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ           
(ฉบบัปรับปรุงคร้ังท่ี 4) โดยให้พนกังานทุกคนลงนามรับทราบและยดึปฏิบติั รวมทั้งไดป้ระกาศนโยบาย
ดงักล่าวผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัสาํหรับเผยแพร่แก่สาธารณชนท่ีสนใจ  

  ในปี 2559 บริษทัฯ ไดย้ืน่แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อพิจารณารับรอง
โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตต่อสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD)โดยอยูร่ะหวา่งรอผลการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณา    

 เม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดรั้บรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนในการต่อตา้น
ทุจริต  (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ  CAC) จาก 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

    เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่น             
เพื่อต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตต่อ
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

   เม่ือวัน ท่ี  7  กุมภาพันธ์  2563 บริษัทฯ  ได้รับการต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ                           
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  
 
บริษทัฯ จดัใหมี้การอบรมมาตรการการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และการป้องกนัปราบปราม และป้องกนัการ

ฟอกเงินรวมถึงความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษทัฯ และ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้ผูบ้ริหารและพนักงานของกลุ่มบริษทัฯยึดถือปฏิบติั ซ่ึงมีการจดัอบรมอยู่เป็นประจาํ
สมํ่าเสมอ รวมทั้งใหพ้นกังานทุกคนลงนามรับทราบและยดึถือปฏิบติัตามคู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
 

 ในปี 2562 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสถึงเร่ืองการกระทาํผิดจริยธรรม 
หรือการกระทาํท่ีไม่เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ ตลอดจนไม่มีการทุจริตใดๆ 
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10.  ความรับผดิชอบต่อสังคม  
 

10.1  นโยบายภาพรวมการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และ                      
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

 

“ตลอดระยะเวลากว่า 46 ปี ของการดําเนินธุรกิจ การประกอบธุรกิจของบริษัท มิได้เพยีงแต่แสวงหาผลกําไร
เท่าน้ัน บริษทัฯ ยงัคาํนึงถงึการตอบแทนกลบัคนืสู่สังคมอกีด้วย”  

บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากัด (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัจริยธรรมและการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี                 
ยดึมัน่ในความเป็นองคก์รท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในการดาํเนินธุรกิจและ การดาํเนินกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อมีส่วนในการสร้างความเป็นอยู่ท่ีดีของสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเน่ือง ควบคู่ไปกบัการปลูกฝังพนกังาน
ของบริษทัฯ ให้มีจิตอาสา โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีประสบการณ์ตรงจากการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมดา้นต่างๆ 
เพราะพนกังาน คือกาํลงัสาํคญัในการขบัเคล่ือนการดาํเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษทัฯ ใหก้า้วหนา้อยา่งต่อเน่ือง  
 

แนวทางในการปฏิบัติ ด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

แนวทางการดาํเนินงานกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ  ยงัสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงาน              
ของบริษทัฯ ท่ีมุ่งสู่การเป็นองคก์รท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยบริษทัฯ 
ติดตามผลการดาํเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และต่อยอดขยายผล พฒันากิจกรรม ต่างๆ ให้สร้าง
ประโยชนสู่์สงัคมไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ดว้ยความมุ่งหวงัใหส้งัคมไทยพฒันาในทุกมิติของความยัง่ยนื  

ตลอดระยะเวลาท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจมีความตระหนักในความสําคัญของการดําเนินธุรกิจภายใต ้                     
ความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด จึงมีการกาํหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมข้ึน เพื่อเป็นแนวทางการ
พฒันาธุรกิจควบคู่ไปกบัการพฒันาสงัคมอยา่งย ัง่ยนืสูงสุด ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลและมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
2. เคารพสิทธิและใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 
3. สนบัสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน ์สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนส่งเสริมองคก์รภาครัฐหรือเอกชน

ท่ีมีภารกิจเป็นประโยชนต่์อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วย                  

ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมงานอาสาสมัคร และกิจกรรม
สาธารณประโยชนร่์วมกบัชุมชน 

5. ไม่สนับสนุนกิจการท่ีขัดต่อหลักศีลธรรม  หรือก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อความเช่ือมั่น  และ                       
ความไวว้างใจของผูมี้ส่วนไดเ้สีย เช่น ผูถื้อหุ้น พนกังาน ชุมชนท่ีบริษทัฯ ประกอบกิจการ ลูกคา้  คู่คา้ และหน่วยงาน
ภาครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาติ 
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กลยุทธ์และกรอบการทาํงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม 
 

บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน) มีนโยบายในการให้ความสําคญักบัการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม (CSR) ควบคู่กบัภารกิจหลกัในการมุ่งมัน่ในธุรกิจเคร่ืองประดบัอญัมณี ผลิตช้ินงานท่ีมีคุณภาพ
จาํนวนมากดว้ยความเช่ียวชาญ และประณีต การส่งมอบเคร่ืองประดบัท่ีมีคุณค่าเพ่ือสร้างความสุขและความภูมิใจต่อ
กลุ่มลูกคา้ทัว่โลก รวมไปถึงการสร้างความยัง่ยืนให้กบัอุตสาหกรรมเคร่ืองประดบัมาโดยตลอด เพื่อนาํไปสู่สังคม                    
ท่ีเขม้แขง็และการเติบโตท่ีย ัง่ยนื จึงไดย้ึดหลกัแนวคิด กรอบการดาํเนินงาน และกลยทุธ์ดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้มเป็นไปอย่างครอบคลุมทัว่ถึงทั้งองคก์ร บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม
และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือขบัเคล่ือนการทาํงานในลกัษณะขา้มสายงาน โดยมีกรอบการดาํเนินงานในปี 2562 
ดงัน้ี  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้บริบทความรับผดิชอบต่อสังคม และความยัง่ยนื 

 

               กลุ่มบริษทัแพรนดา้ ใหค้วามสาํคญัในการดูแลและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนได้
เสียภายใน ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ เจา้หน้ี ลูกหน้ี ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม 
และหน่วยงานรัฐ โดยตระหนักดีว่าการตอบสนองต่อความตอ้งการหรือความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสียจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดาํเนินงานและการพฒันาธุรกิจ พร้อมทั้งคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายตามกฏหมายและ
ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งอีกดว้ย  
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ความเช่ือมโยงความสัมพนัธ์กบัผู้มีส่วนได้เสียภายใต้บริบทความรับผดิชอบต่อสังคม และความยัง่ยนื 
ผู้มส่ีวนได้     
ส่วนเสีย 

             ความต้องการ 
          ความคาดหวงั 

ช่องทางการส่ือสาร กลยุทธ์การตอบสนอง               
ความต้องการ 

ผู้ถือหุ้น และ 
นักลงทุน 

- ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม    
- การบริหารงานตาม
หลกัการกาํกบัดูแลกิจการ     
ท่ีดี 

- เปิดเผยขอ้มูลของบริษทั
ตามความเป็นจริงถกูตอ้ง 
ครบถว้นและทนัเหตุการณ์ 

- การบริหารความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี             
-  รายงานประจาํปี 
- ประชุมพบปะผูบ้ริหาร 

  - เยีย่มชมกิจการ 
- เปิดรับขอ้เสนอแนะและ            
ขอ้ร้องเรียนผา่นทางเวบ็ไซต ์ 
และสาํนกังานเลขานุการ
บริษทั 

 

- ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนตาม
หลกัธรรมมาภิบาล 

- กาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลท่ี
โปร่งใส และเช่ือถือได ้ 

- การดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ตาม
หลกัการการกาํกบัดูแลกิจการ          
ท่ีดี 

ลูกค้า - ส่งมอบผลิตภณัฑแ์ละ
บริการท่ีไดคุ้ณภาพและ
มาตรฐานตรงตามกาํหนด 

- ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยผีา่นผลิตภณัฑ์
สินคา้ของบริษทั 

- ความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ ์

- การรักษาขอ้มูลลกูคา้ไว้
เป็นความลบั  

- สนทนากลุ่มยอ่ย 
- เปิดโอกาสศึกษาดูงาน 
- ใหค้วามรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะดา้นและทีมงานของ
บริษทั 

- จดัทาํวารสารเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร 

- พบปะลกูคา้ พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะหรือขอ้
ร้องเรียน 

- สาํรวจความพึงพอใจของ
ลกูคา้ 

- ส่งเสริมใหล้กูคา้ตระหนกัและร่วม
รับผดิชอบในเร่ืองคุณภาพความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

-  ประเมินความพึงพอใจลูกคา้ใน
ดา้นต่างๆ อยา่งครอบคลุมทุก
ประเดน็  เพ่ือนาํมาประกอบการ
พิจารณาปรับปรุงการทาํงาน และ
ใหบ้ริการท่ีดีข้ึนสาํหรับลกูคา้ 

- การใหบ้ริการแก่ลกูคา้ดว้ยความ
รับผดิชอบตามจรรยาบรรณ และ
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

- การดูแลรักษาขอ้มูลของลกูคา้ 

คู่ค้าและ 
เจ้าหนี ้
 
 
 
 
 

- ราคาเหมาะสม โดยมีการ
ตรวจสอบราคากลาง 

- ชาํระหน้ีสินตรงตามท่ี
กาํหนด 

-  มีความเป็นธรรมและเสมอ
ภาคในการวา่จา้งและ
ประมูลงาน 

- แลกเปล่ียนความรู้ และ
ประสบการณ์ 

- สนทนากลุ่มยอ่ย 
- ประชุมร่วมกนั 
- พบปะคู่คา้ พร้อมรับฟัง
ขอ้เสนอแนะ 

- รับฟังความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะหรือขอ้
เรียกร้อง 

-  ปฎิบติัต่อคู่คา้ และเจา้หน้ีทุกราย        
ดว้ยความเสมอภาคและยติุธรรม        
โดยยดึมัน่ตามขอ้ตกลงในสัญญา
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

-  ส่ือสารใหคู้่คา้รับทราบและเขา้ใจถึง
ระเบียบวา่ดว้ยการจดัซ้ือ/จดัจา้ง        
และกระบวนการในการคดัเลือกและ
ประเมินผล โดยติดตามตรวจสอบ 
และรายงาน ผลใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 

 



                บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)                                                                                                     แบบ 56-1 ประจาํปี 2562 

 

 

10.ความรับผดิชอบต่อสงัคม           ส่วนท่ี 2 หนา้ 136 

 

คู่แข่ง 
ทางการค้า 
 
 

-  ดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส
สุจริต และมีจริยธรรม 

-  แข่งขนัอยา่งเป็นธรรมและ
เป็นไปตามกฏหมาย 

- รับขอ้มูลข่าวสารจากส่ือและ
เวทีสาธารณะ 

-  จดัใหมี้ระบบการควบคุมดูแล           
มิใหมี้การดาํเนินการใดๆ  เพ่ือให้
ไดม้าหรือใชข้อ้มูลความลบัทาง
การคา้ของคู่แข่งโดยวธีิการท่ี          
ผดิกฏหมาย 

-  การปฏิบติัต่อคู่แข่งขนัดว้ยความ
เขา้ใจและมีความร่วมมือท่ีดี
ระหวา่งกนั 

พนักงาน - ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม
และสวสัดิการ
นอกเหนือจากท่ีกฏหมาย
กาํหนด 

- ความมัน่คงและกา้วหนา้ใน
การงานอาชีพ 

- การพฒันาความรู้และ
ศกัยภาพในการทาํงาน
อยา่งต่อเน่ือง 

- ความปลอดภยัและ
สุขอนามยัในการทาํงาน 

-  การมีส่วนร่วมในการ
พฒันาระบบงาน 
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

-  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

- จดัตั้งศนูยก์ารเรียนรู้กลุ่ม           
แพรนดา้ (Pranda  Academy) 

- เปิดช่องทางรับความคิดเห็น
และขอ้มูลเสนอแนะ 

 - สาํรวจความคิดเห็นพนกังาน 
 - การฝึกอบรมและพฒันา
พนกังาน 

 - การประเมินผลการ
ปฏิบติังาน 

 - กิจกรรมท่ีใหพ้นกังานมีส่วน
ร่วมรวมถึงกิจกรรมเพื่อ
สังคม 

 

-  กาํหนดหลกัปฏิบติัเก่ียวกบั
จรรยาบรรณและจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจสาํหรับใหพ้นกังาน
ยดึถือในการปฏิบติังาน 

-  การจดัใหมี้ค่าตอบแทนและ
สวสัดิการท่ีเหมาะสมและเป็น
ธรรม 

- การจดัใหมี้ระบบและอุปกรณ์
ควบคุมความปลอดภยัท่ีมี
มาตรฐาน และจดัสถานท่ีทาํงานให้
เหมาะสมและเอ้ืออาํนวยใหเ้กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การทาํงาน โดยคาํนึงถึงความ
ปลอดภยัและสุขอนามยั 

-  การเคารพสิทธิของพนกังาน ตาม
กฏหมายกาํหนด 

- การอบรมพฒันาความกา้วหนา้ 
สังคม  และ
ส่ิงแวดล้อม 

 - สร้างเสริมอาชีพและ
สนบัสนุนความเป็นอยูท่ี่ดี
ใหก้บัสังคม 

 - บริหารจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดีร่วมพฒันาชุมชน สังคม
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- คาํนึงถึงผลกระทบต่อ
ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม 

 - สาํรวจ/ประเมินความ
ตอ้งการและความพึงพอใจ  

 - พบปะชุมชนอยา่งสมํ่าเสมอ 
 - จดัการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 

- ร่วมกบัชุมชนจดัโครงการ       
และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

-  จดักิจกรรมศึกษาดูงาน         
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

-  การจดัการศึกษาระบบทวิภาคี โดย
เปิดโอกาสใหก้บัเยาวชนในพื้นท่ี
ซ่ึงขาดโอกาสในการศึกษา และมี
งานทาํ เพ่ือเขา้มาศึกษาในระบบทวิ
ภาคี สาขาวิชาช่างเคร่ืองประดบั  

-  ดาํเนินการตาม นโยบายความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเคร่งครัด  

-  สนบัสนุนการดาํเนินภารกิจเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชนและ
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-  เป็นองคก์รท่ีมีความ
รับผดิชอบต่อทอ้งถ่ิน
ประเทศ และสังคมโลก
ส่งเสริมและอนุรักษ์
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

- เปิดเผยขอ้มูลการ
ดาํเนินงานบนพ้ืนฐาน
ขอ้เทจ็จริง 

ใน          การพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

- รับฟังความคิดเห็น ขอ้
ร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ 

- รายงานขอ้มูล ข่าวสาร 
กิจกรรม 
- ติดตามขอ้มูลข่าวสาร และ
รายงานจากส่ือมวลชน 

สังคมโดยรวม 
-  การมีส่วนร่วมในการดาํเนิน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์และ
สังคม 

-  การคาํนึงถึงมาตรฐานส่ิงแวดลอ้มท่ี
เหมาะสมกบัการดาํเนินกิจการของ
บริษทั 

10.2 การดําเนินงานและการจัดทาํรายงาน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทัในกลุ่มโดยให้ความสําคญัด้านความรับผิดชอบ                  
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  ทั้ งในกระบวนการธุรกิจ  (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลักของธุรกิจ                      
(CSR-after-Process) ส่งผลให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีบริษทัฯ ตระหนักและ
ส่งเสริมใหพ้นกังานปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

     ทั้งน้ีเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลกาํไรทางธุรกิจและการ ตอบแทนสู่สังคม บริษทัฯ มีนโยบายดาํเนินธุรกิจ             
โดยยึดมัน่วฒันธรรมองค์กรท่ีมุ่งเน้นเร่ืองการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้มและการอยู่ร่วมกบั
ชุมชนอย่างย ัง่ยืน ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร พนักงานรวมถึงบริษทัในกลุ่มดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือให้ไดน้าํแนวปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงในการทาํงานและการบริหาร
จดัการ กระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) บริษทัฯ จึงได้กาํหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
แต่งตั้งคณะทาํงานดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคม ดงัน้ี  
 

1.  การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม  
 

การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม ยอ่มก่อให้เกิดความเช่ือมัน่กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัจะส่งผลดีต่อกิจการ                     
ในระยะยาว ทั้ งน้ี ธุรกิจควรถือปฏิบัติเป็นแนวทางเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่
ประโยชน์อ่ืนท่ีอาจได้มาจากการดาํเนินงานท่ีไม่ถูกตอ้ง และเพ่ือให้แนวทางการดาํเนินการเป็นไปอย่างเป็นธรรม
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั  บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 

แนวปฏบิตัด้ิานการประกอบธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 
1. บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  และตั้ งอยู่ บนพื้นฐาน            

ของการได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้ งสองฝ่าย ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริต                   
ในการคา้กบัคู่คา้ 
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2. บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติั ต่อคู่แข่งทางการคา้ภายใตก้รอบกติกา การแข่งขนัท่ีดีไม่ละเมิดความลบั หรือ
ล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ ดว้ยวิธีฉ้อฉล ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งขนัทางการคา้ ดว้ยวิธีการ                
ท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่ง ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

3.  กรณีท่ีมีขอ้มูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่าย ผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไม่สุจริตเกิดข้ึน ตอ้งเปิดเผย
รายละเอียดต่อคู่คา้และร่วมกนัแกไ้ขปัญหาโดยยติุธรรมและรวดเร็ว  

4. บริษทัฯ จะปฏิบติัต่อลูกคา้ คู่คา้อยา่งเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆท่ีไม่ชอบธรรมจากคู่คา้ 
และหากปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้ขอ้ใดไม่ได ้บริษทัฯจะรีบแจง้แก่คู่คา้ทราบล่วงหนา้เพ่ือรวมกนัหาแนวทางแกไ้ข
และไม่แสวงหาขอ้ไดเ้ปรียบโดยมิชอบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ มุ่งเน้นการแข่งขนัท่ีเสรีและเป็นธรรมเพ่ือประโยชน์
โดยรวมของสงัคม  

5. บริษทัฯจะเปิดเผยข่าวสารขอ้มูลของสินคา้ทุกตวัของบริษทัฯ อยา่งถูกตอ้งครบถว้น  
6. บริษทัฯ มีนโยบายอย่างเคร่งครัดในการรักษาขอ้มูลของลูกคา้ท่ีบริษทัฯ ได้รับรู้มาอนัเน่ืองมาจากการ     

ดาํเนินธุรกิจ โดยขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไวไ้ม่เปิดเผย เวน้แต่การเปิดเผยนั้นเป็น      
การเปิดเผยตามหนา้ท่ีทางกฎหมาย 

7.  ผูบ้ริหารและพนักงานทุกระดบัตอ้งให้ความร่วมมือ และนําหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ               
ไปใชก้บัการบริหารจดัการในทุกระดบัของธุรกิจอยา่งเป็นกิจวตัร และคลอบคลุมทุกดา้น จนกลายเป็นวฒันธรรมท่ีดี
ขององคก์รในการสร้างคุณค่าร่วมท่ียดึถือปฏิบติั ดงัน้ี 

 

ด้านแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง : บริษทัฯ ยึดถือหลกัจริยธรรม หลกักฎหมายในการดาํเนิน
ธุรกิจอยา่งสุจริต  ภายใตก้รอบการแข่งขนัเสรี โดยส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบั ตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฎิบติั
ตามนโยบายการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีเป็นธรรม หลีกเล่ียงการผกูขาดทางการคา้  การใชต้าํแหน่งทางการตลาดท่ีเหนือกว่า
ในทางมิชอบ  

ด้านการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น :  บริษทัฯ ยึดถือแนวทางท่ีจะไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมใดๆ อนัเป็นการละเมิดทรัพยสิ์น รวมถึงการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาต่างๆ  

ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน:  บริษทัฯ สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัคู่คา้ ซ่ึงอยูใ่นห่วงโซ่
อุปทาน โดยปฎิบติัต่อกนัอยา่งเป็นธรรม มีเง่ือนไขสัญญาท่ีเหมาะสมกบักิจการ  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และยกระดบั
การใหค้วามสาํคญัดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมของคู่คา้  

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  
 

           ปฎิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  ดําเนินธุรกิจอย่างมีความชัดเจนโปร่งใส  และตรวจสอบได ้              
รวมถึงดาํเนินกระบวนการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  ตระหนกัถึงความสําคญัของการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรม 
และปลอดคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ท่ี
ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ คือ การให้ของขวญัและค่าใช้จ่ายการเล้ียงรับรอง การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัด ซ้ือจัดจ้างกับภาครัฐ  การแจ้งเบาะแสการกระทําผิดห รือข้อ ร้องเรียน                       
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รวมทั้งกระบวนการในจดัการกบัเร่ืองท่ีถูกร้องเรียน  และคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองร้องเรียนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ นาํไปใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติัในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ รวมทั้งวางแผน
ระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม ซ่ึงประกอบดว้ย นโยบายและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมในการดาํเนิน
ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทัตามรายละเอียดท่ีเปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ “การกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี” 

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  
 

บริษัทฯ  ให้ความสําคัญกับสิทธิมนุษยชน  ขั้ นพื้ นฐานเพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ  และเสรีภาพ                  
โดยวฒันธรรมของแพรนดา้ จะอยู่กนัแบบครอบครัว ไม่มีชนชั้น ไม่มีศกัดินา ทุกคนเป็นสมาชิกในแบบครอบครัว                
มีความรับผดิชอบกนัไปตามหนา้ท่ีเพ่ือจุดมุ่งหมายร่วมกนั  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัสิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยปฎิบติัต่อพนักงาน               
ทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กฎหมายแรงงานท่ีครอบคลุมการคุม้ครองสิทธิ
มนุษยชนอยา่งเคร่งครัด การไม่เลือกปฎิบติัในการจา้งงาน การไม่กีดกน้โดยอา้งเช้ือชาติ สัญชาติ สีผวิ ศาสนา เพศ หรือ
ความพิการ ไม่มีการเลิกจา้งโดยไม่เป็นธรรม การเปิดโอกาสใหพ้นกังานสามารถเสนอแนะแนวทาง ความเห็น หรือร้อง
ทุกข์ต่อบริษทัฯ ได้ตามช่องทางท่ีได้จัดไว  ้และปกป้องพนักงานท่ีมีการรายงานอย่างสุจริตเก่ียวกับการกระทาํท่ี                    
ไม่ถูกตอ้งท่ีเกิดข้ึน  และโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทางบริษทัฯ จะไม่สนบัสนุน หรือส่งเสริมผูค้า้วตัถุดิบต่างๆ ท่ีเขา้ข่ายละเมิด
สิทธิมนุษยชน จากกระบวนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบของบริษทัฯ  

รวมทั้งบริษทัฯ  มีอุดมการณ์ในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม และ             
ผู ้มี ส่ วนได้ เสี ย ทุ กก ลุ่มตามหลักบรรษัท ภิบ าลและจรรยาบรรณ  ในด้านการคุ้มครองสิท ธิม นุษยชน                       
บริษทัฯ  ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและหลกัสากลอยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะอยา่งยิง่การสนบัสนุนและปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
โลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและสิทธิขั้นพื้นฐาน    
ในการทํางานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work) เพื่อให้มัน่ใจว่าการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  ปลอดจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน    
 

4. การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม  
 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าพนกังานทุกคน ถือเป็นทรัพยากรอนัทรงคุณค่า ท่ีเป็นกลไกสาํคญัต่อการแข่งขนัทาง
ธุรกิจและทาํให้บริษทัฯ ประสบผลสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจ ดงันั้น บริษทัฯ จึงมุ่งมัน่ในการพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพ
ของพนกังานใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์รในการรักษาความต่อเน่ืองของธุรกิจท่ีมีอยูเ่ดิมและการแสวงหาโอกาส 
ภายใตเ้ป้าหมายท่ีจะสร้างความสาํเร็จและกา้วหนา้ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนืระหวา่งพนกังานและองคก์ร 
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การให้โอกาสพนกังานทุกคนสามารถพฒันาศกัยภาพตนเอง เป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้บริษทัฯ มีทรัพยากร
บุคคลท่ีมีศกัยภาพสูง มีความเป็นมืออาชีพ และเขา้ใจถึงความตอ้งการของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง บริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญั
กบักระบวนการสรรหาพนักงาน การพฒันาศกัยภาพพนักงาน และการพฒันาภาวะผูน้าํ รวมถึงการให้ผลตอบแทน
พนกังานท่ีเหมาะสม และสามารถแข่งขนัไดท่ี้สอดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์ร  อนัเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน
เช่ือและยึดถือในการทาํงานร่วมกนั โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้กาํหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรบุคคล ดงัน้ี 

- ค่าตอบแทนและผลประโยชนท่ี์เป็นธรรมและเทียบเท่ากบั กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั 
- การแบ่งปันและสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ภายในองคก์ร (Learning Organization) 
- การส่งเสริมและสนับสนุนคุณค่าพนักงาน พฒันาความเป็นผูน้ําและวางแผนการอบรมพนักงาน 

(แผนฝึกอบรมพฒันาบุคลากรประจาํปี) 
- การดูแลพนกังานอยา่งเท่าเทียมและใหสิ้ทธิในการแสดง ความคิดเห็นผา่นตวัแทนพนกังาน 
- การสร้างความผกูพนักบัองคก์ร (งานมอบแหวนเกียรติคุณ) 

ผลการดาํเนินงานการพฒันาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 

 

 

 

 

 
 

 
 

บริษัทฯ  ยึดถือหลักในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตาม                
ความคุม้ครองของกฎหมาย โดยบริษทัฯ มีการดาํเนินการตามกฎหมาย หลกัจริยธรรม และเคารพในสิทธิส่วนบุคคล
เพ่ือให้เกิดความมัน่คงสงบสุข รวมถึงการส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในท่ีทาํงาน พร้อมทั้ งจดัให้ มีการพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานรวมถึงจดัให้มีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนกังาน อาทิเช่น การจดัให้มีสวสัดิการดา้น
ต่างๆสําหรับพนักงานตามท่ีกฎหมายกาํหนด จัดให้มีการรักษาความปลอดภัย  และสุขอนามัยท่ีดีในการทาํงาน 
มาตรการป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสํานึกดา้นความปลอดภยั รวมถึงจดัการฝึกอบรม   
การแต่งตั้ งโยกยา้ย การให้รางวลัและการลงโทษพนักงานอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและ ถูกกฎหมาย 
นอกจากน้ีบริษทัฯ มีการจดัตั้ง แผนกพนักงานสัมพนัธ์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นช่องทางในการให้คาํแนะนํา 
รวมถึงปรึกษาปัญหา ร้องเรียนต่างๆ แก่พนกังาน และเปิดโอกาสให้พนกังานแสดงความคิดเห็น ร้องเรียนเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังาน 
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5. ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค  
 

บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัการปฏิบติัต่อลูกคา้ทุกรายให้ได้รับสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและเช่ือถือได ้             
โดยได้นําระบบการจดัการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 -2553) ระดบัสมบูรณ์ เพื่อยกระดบัภาพลกัษณ์              
ขององค์กรในเร่ืองสินค้าและบริการท่ีผ่านการรับรองด้วยเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้ งระบบมาตรฐาน Responsible 
Jewellery Council (RJC) Code of Practice ภายใตข้อบเขต Design& Manufacturer of Jewellery & Accessories มาช่วย
สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูบ้ริโภคในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม ท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจ จิวเวลร่ี เป็นการลดช่องว่าง
และความเส่ียงทั้งภายในและภายนอกได ้เพ่ือพฒันาธุรกิจอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน และยงัไดน้าํเอาระบบบริหารคุณภาพ
มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดยมุ่งมัน่ผลิตเคร่ืองประดับ และอญัมณีท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากลโดยทีมงาน                   
ท่ีมีความชาํนาญท่ีผา่นการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนส่งมอบทนัเวลามุ่งใหลู้กคา้ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด   

 

ด้วยความใส่ใจ ท่ีจะพัฒนาอย่างต่อ เน่ื อง  สร้างผลผลิต ท่ี ลูกค้าต้องการและพอใจมาก ท่ี สุดด้วย                       
การใชท้รัพยากร เวลา บุคลากร ทุน วสัดุ เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ขอ้มูล เทคโนโลยี และวิธีการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด โดยธาํรงไวซ่ึ้งคุณภาพอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัดและต่อเน่ือง
รวมทั้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงท่ีมีต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ทางการคา้               
กบัคู่คา้โดยไม่สุจริต ปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขท่ีตกลงไวโ้ดยเคร่งครัด และปฏิบติัตามพนัธกรณีท่ีมีต่อเจา้หน้ี                  
ทุกรายโดยปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู ้และไม่ปกปิดสถานะการเงินท่ีแทจ้ริงของบริษทั และไดก้าํหนดนโยบาย
ในการจดัซ้ือจดัจา้งเพ่ือดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรม  มีประสิทธิภาพ และประกอบธุรกิจภายใต้
กรอบกติกาของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีท่ีไม่สุจริต                       
ผิดกฎหมาย  เช่น การจ่ายสินจา้งให้แก่พนกังานของคู่แข่ง และไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวร้าย 
หรือกระทาํการใดๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม  

 

6. การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  
 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัและคาํนึงผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆขององค์กร              
สร้างวฒันธรรมองค์กร ด้วยการสร้างจิตสํานึกของพนักงานทุกระดับ ในการอนุรักษ์ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม และ
พลงังาน สนับสนุนกิจกรรมการพฒันาและรักษาส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ีเพื่อรักษาและดาํรงไวซ่ึ้งส่ิงแวดลอ้มของชุมชน                 
ท่ีบริษทัฯ ประกอบกิจการอยู ่เช่น มีระบบบาํบดันํ้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่ลาํคลอง นอกจากน้ี ยงัมีการควบคุมผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบั                       
ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้น และมีนโยบายส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสําคญัของส่ิงแวดลอ้ม และถือเป็น
หนา้ท่ีในการคุม้ครอง ปกป้อง ป้องกนั และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้งและชุมชนทั้งหมด 

2. ส่งเสริม สนบัสนุนการดาํเนินการให้สอดคลอ้ง และปฏิบติัตามกฏหมาย มาตรฐาน หรือขอ้กาํหนดต่างๆ             
ท่ีเก่ียวขอ้งดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด   
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3. ดาํเนินการจัดการ ปฏิบติัการ ควบคุม ติดตาม ปรับปรุง ทบทวน และพฒันาส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 

4. ส่งเสริมและรณรงคก์ารใชท้รัพยากรและพลงังานในองคก์รให้เกิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่าสูงสุดเพ่ือให้เกิด
ความยัง่ยนืในทางธุรกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม    

 

7. การมีส่วนร่วมและพฒันาชุมชน 
 

บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการเสริมสร้างชุมชนและสงัคมใหเ้ขม้แขง็ และเป็นส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัเคียงคู่ไปกบัการ
ดาํเนินธุรกิจอย่างย ัง่ยืน บริษทัสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ท่ีสนับสนุนชุมชนและส่งเสริมการศึกษา             
เพื่อสร้างพ้ืนฐานการศึกษาใหแ้ก่เยาวชนของชาติในอนาคต เพื่อใหค้งอยูก่บัสงัคมต่อไป ดงัโครงการต่อไปน้ี 
 

1. โครงการการศึกษาระบบทวภิาค ี 
บริษทัฯ ดาํเนินการมาอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2543 โดยความร่วมมือกบักาญจนาภิเษกวิทยาลยัช่างทองหลวง 

และวิทยาลยัศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ และวิทยาลยัเทคนิคสุรนารี สังกดักรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงจะรับ
นกัเรียนท่ีจบชั้น ม. 3 เพ่ือเขา้มาศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเคร่ืองประดบัอญัมณี โดยจะ
พิจารณาคดัเลือกนกัเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (ในปัจจุบนั ปรับเปล่ียนช่ือ ราชประชานุเคราะห์ ทัว่ประเทศ) 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนขยายโอกาสอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ โดยคาํนึงถึงการเปิดโอกาสให้แก่นกัเรียนท่ี
อยูใ่นพ้ืนท่ีชุมชนท่ีขาดโอกาสเป็นสาํคญั โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั และในปีการศึกษา  
2562 รับนกัเรียนใหม่จาํนวน 109 คน  คิดเป็น  113 %  (จากยอดความตอ้งการของหน่วยงาน จาํนวน  96 คน) และมี
นักเรียนท่ีกาํลงัจะจบการศึกษาในเดือน มีนาคม 2563 จาํนวน 66 คน และในปีการศึกษา 2563 มีเป้าหมายการรับ
นกัเรียนทวิภาคีจาํนวน 140 คน 
 

2. โครงการสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา  
     นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดมี้ส่วนร่วมในชุมชนโดยไดเ้ปิดโอกาสใหแ้ก่ เด็กนกัเรียนโสตศึกษา 2 แห่ง ซ่ึงเป็นเด็ก
นกัเรียนในกลุ่มท่ีบกพร่องทางการไดย้นิ ไดเ้ขา้ร่วมทาํงานกบับริษทัฯ ไดแ้ก่โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม และ โรงเรียน
โสตศึกษากาญจนบุรี ซ่ึง ในขณะน้ีบริษทัฯ มีเดก็นกัเรียนพิการท่ีเขา้มาทาํงานอยา่งต่อเน่ือง 
 

3. สนับสนุนและเข้าร่วมกจิกรรมในชุมชน  
ใหก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือทุนทรัพยใ์หก้บัโรงเรียนและเดก็ดอ้ยโอกาสในชุมชน ตลอดจนถ่ินทุรกนัดาร

ในต่างจงัหวดั 
 

4.  สนับสนุนและรับผดิชอบต่อพนักงานภายใน 
 จดัสวสัดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี สวสัดิการห้องพยาบาล สวสัดิการตรวจสุขภาพประจาํปี  

และสวสัดิการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกาํหนดอยา่งเคร่งครัด 
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8. การสร้างสรรค์นวตักรรม 
  

       บริษทั จะสนับสนุนให้มีนวตักรรมทั้งในระดบักระบวนการทาํงานในองคก์ร และในระดบัความร่วมมือ
ระหว่างองคก์ร ซ่ึงหมายถึงการทาํส่ิงต่างๆ ดว้ยวิธีใหม่ๆ และยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด การผลิต             
เพื่อเพิ่มมูลค่า เป้าหมายของนวตักรรม คือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพื่อทําให้ส่ิงต่างๆ เกิดการเปล่ียนแปลง                  
ในทางท่ีดีข้ึน ก่อผลิตผลท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดประโยชนต่์อสงัคมสูงสุด 

 

10.3  การดําเนินธุรกจิทีมี่ผลกระทบต่อความรับผดิชอบสังคม 
 

คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและ ความรับผิดชอบต่อสังคม ไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดาํเนิน
โครงการต่างๆ ตามนโยบายของบริษทัซ่ึง  

ในปี 2562 คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ไดมี้การประชุมรวม 4 คร้ัง  เพื่อกาํหนด
กรอบการทาํงานดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม และกาํหนดรูปแบบการรายงานประเด็นท่ีสาํคญัใน  3 มิติ คือ เศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม อีกทั้ งได้มีการติดตามผลการดาํเนินงานในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึง
แลกเปล่ียน ใหค้วามรู้ และสร้างความเขา้ใจต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีมีการจดัทาํแผนงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยเนน้และให้ความสาํคญัดา้นการส่งเสริมความรู้ การศึกษา สาํหรับโครงการดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ  ท่ี
จะมีข้ึนในอนาคต กําหนดให้ต้องนําเสนอต่อคณะทํางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมพิจารณาและติดตาม                       
อยา่งต่อเน่ือง 

 
 

รายงานด้านความรับผดิชอบต่อสังคม ปี  2562 
 

กลุ่มบริษทัแพรนดา้ ไดจ้ดัทาํและเผยแพร่รายงานการปฏิบติัตามแนวความรับผิดชอบต่อสังคมไวใ้นรายงาน
ประจาํปี และเว็บไซต์ www.pranda.com เป็นประจาํทุกปี เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูมี้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 
ไดรั้บทราบถึงความมุ่งมัน่ แนวทางการดาํเนินงาน และผลการดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในปี 2562 บริษทัฯ  ดาํเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม                    
ในกระบวนการหลักของธรุกิจ (CSR-In-Process) และโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลัก                 
ของธุรกิจ (CSR-After-Process)  
 

ความรับผดิชอบต่อสังคมในกระบวนการหลกัของธุรกจิ  
(CSR-In-Process) 

สําหรับปี  2562  ท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและ                       
ความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยมีคณะกรรมการอนัประกอบดว้ยประธาน 1 คน กรรมการ 8 คน รวม 9 คน และพร้อมกนั
น้ีคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ก็ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาํเนินโครงการ
ต่างๆ ตามนโยบายของบริษทัจาํนวน 13 โครงการ ดงัน้ี 
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1. สถาบนัการเรียนรู้กลุ่มแพรนด้า  
 

               มีนโนบายเพ่ือสร้างวฒันธรรมความใฝ่รู้ให้กับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดความตระหนักท่ีจะเรียนรู้                    
และเพ่ือเพิ่มพูนพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถแลกเปล่ียนหรือแบ่งปันความรู้  ให้สามารถทํางานได ้                      
อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ มาพฒันางานของตน                   
อนัจะนาํไปสู่การพฒันาองคก์ร  
             โดยในปี 2562 บริษทัฯ ไดจ้ดัการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกระดบัตาํแหน่งงาน ในหลกัสูตรต่างๆ อาทิเช่น 
หลกัสูตรพื้นฐานสําหรับธุรกิจจิวเวลร่ี หลกัสูตรพฒันาความคิดเชิงบวก หลกัสูตรเช่ือมโยง Core Value สู่การพฒันา
ทีมงาน  หลกัสูตรการสร้างทีมงาน หลกัสูตรทกัษะการบงัคบับัญชาสําหรับหัวหน้างาน หลักสูตรทกัษะการเป็น
วิทยากร หลกัสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม รวมทั้งหลกัสูตรอ่ืนๆ  ทั้งภายใน และภายนอกบริษทั เพื่อให้
พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างทัว่ถึง มีบริการห้องสมุด เปิดให้พนักงานและบุตรหลานของพนักงานได้ทาํการ                 
ยืมหนงัสือ ตลอดจนสามารถสืบคน้หาขอ้มูลหนงัสือท่ีสนใจไดท้าง Intranet ของบริษทัมีหนงัสือใหม่ๆ และวารสาร                  
อนัเป็นการสร้างการเขา้ถึงความรู้ใหก้บักลุ่มเป้าหมายไดง่้ายข้ึน 

 
 
 

ลาํดบั รายการ อบรมภายใน 
อบรม
ภายนอก 

อบรม OJT รวม ค่าเฉลีย่ 

1 
จาํนวนหลกัสูตรท่ีจดั
อบรมใหก้บัพนกังาน 

47 หลกัสูตร 49 หลกัสูตร - 96 หลกัสูตร - 

2 
จาํนวนชัว่โมงอบรมท่ีจดั
ใหก้บัพนกังาน 

11,765 ชัว่โมง 655 ชัว่โมง - 
12,420 
ชัว่โมง 

6  
ชัว่โมง/คน/ปี 

3 
จาํนวนค่าใชจ่้ายท่ีใชใ้น
การอบรม 

287,903.15 
 บาท 

100,003.10 
 บาท 

387,906.25 
บาท  

187.39 
บาท/คน/ปี 

4 
จาํนวนพนกังานท่ีไดรั้บ
การอบรม (นบัหวัซํ้ า) 

1,885 คน 122 คน  2,007 คน 
 

สรุปข้อมูลด้านการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ประจาํปี 2562 
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2. โครงการพฒันาคุณภาพชีวติ 

 
 
 
 
 
 
บริษทัฯ ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของพนกังานในรอบดา้น ดว้ยการจดัทาํโครงการ และ

กิจกรรมต่างๆ  เพ่ือช่วยเพิ่มภูมิคุ ้มกันในการดําเนินชีวิต  และเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดี ข้ึน                     
โดยในปี 2562 ท่ีผา่นมา มีกิจกรรม ดงัน้ี 

 
กจิกรรม จํานวน 

คร้ังทีจ่ัด 

จํานวน 

ผู้เข้าร่วม 

สถติเิฉลีย่ 

คอมแบท เพ่ือสุขภาพ 46 925 20 (คน/คร้ัง) 

เตน้ซุมบา้ เพ่ือสุขภาพ 47 743 16(คน/คร้ัง) 

ความปลอดภยัในการเดินทาง - 1,804 - 

ตลาดนดัคนกนัเอง 99 19 - 

สาสนรั์กจากลูก 1 203 - 

 

5 
ระดบัความพึงพอใจใน
การจดัอบรมเฉล่ีย 

86.24% - - 86.24% - 

6 

การยืน่ขอรับรอง
หลกัสูตรตาม พ.ร.บ. 
พฒันาฝีมือแรงงาน (ไม่
นบัหวัซํ้ า เฉพาะ กทม.) 

1,266 คน 13 คน - 
1,279 คน  
จากทั้งหมด  
1,874 คน 

68.24% 
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3. ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ 
 

ได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี 30 เพื่อช่วยแบ่งเบาการเล้ียงดูบุตรของพนักงานในช่วงเวลาทาํงาน                   
และยงัส่งเสริมพฒันาการให้แก่เด็ก ทั้งในดา้นร่างกาย สติปัญญา และพฤติกรรม โดยทางบริษทัไดจ้ดัให้มีพี่เล้ียงเด็ก                
ซ่ึงเป็นพนกังานประจาํและผา่นการอบรมดา้นการดูแลเด็กมาโดยตรง เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการเขา้เรียนในระดบั
ต่อไป โดยเดก็ท่ีอยูใ่นความดูแลจะไดรั้บการบริการในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

1.  บริการดา้นสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ ตรวจพฒันาการทางร่างกาย การให้คาํแนะนาํในการดูแล
สุขภาพเดก็ 

2.  บริการด้านโภชนาการ เช่น จดัให้เด็กไดรั้บอาหารท่ีมีคุณค่าในปริมาณท่ีเหมาะสม ฝึกสุขนิสัยและ
มารยาทท่ีดีในการรับประทาน 

3.  บ ริการด้านการส่ งเส ริมพัฒนาการ  เช่น  การพัฒนากล้าม เน้ื อ  ภาษา  การ ส่ื อความหมาย                       
ความคิดสร้างสรรค์ จิตใจ อารมณ์ สังคม ให้สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้ รวมทั้ งสร้างสุขนิสัยและ
ระเบียบวินยัเบ้ืองตน้ท่ีดี 

 

จํานวนเดก็ในศูนย์พฒันาการเดก็ ประจําปี 2562 

No. รายละเอยีด จํานวน / คน หมายเหตุ 

1 เดก็ประจาํ ทั้งหมด ปี 62 15 (08.30 – 17.30 น.) 

2 เดก็หลงัเลิกเรียนทั้งหมด ปี 62 16 (15.00 – 17.30 น.) 

3 เดก็ช่วงปิดเทอม / วนัหยดุ 25 มาเฉพาะวนัเสาร์ / นกัขตัฤกษ ์/ ปิดเทอม 

รวม 56  

หมายเหตุ กรณีเดก็มาช่วงวนัหยดุ ไม่ไดม้าครบทุกคน  

4. โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
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เป็นโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขอนามยัของพนกังานทุกระดบั โดยมีนโยบายให้ร้านจาํหน่ายอาหารของบริษทั 
สามารถพฒันาไม่เพียงดา้นรสชาติอาหารเท่านั้น ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงและพิจารณาควบคู่ไปดว้ย คือ  ความเอาใจใส่ในการ
คดัเลือกวตัถุดิบท่ีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภยั และปราศจากสารปนเป้ือน การปรุงอาหาร  ให้ถูกหลกัโภชนาการและ               
มีคุณค่าตามหลกัโภชนาการ เพื่อได้รับพลงังานและสุขภาพท่ีแข็งแรงของพนักงานจากการรับประทานอาหารท่ีมี
คุณภาพและมีประโยชน ์
 
กจิกรรมในปี 2562 

1. รณรงคก์ารบริโภคอาหาร ลดหวาน ลดเคม็ ไขมนัทรานส์  
2. รณรงคท์านขา้วใหห้มดจานลดการเหลือท้ิง 
3. ดูแลและควบคุมร้านค้าท่ีจําหน่ายให้มีมาตรฐานตามข้อกําหนด กฎระเบียบ กฎหมาย และ ด้าน 7 ส.                      
ของบริษทั 
4. ตรวจร้านคา้ ดา้นความสะอาด รสชาติ ราคาปริมาณ และ วตัถุดิบท่ีไดคุ้ณภาพ ทั้งในบริษทัและนอกบริษทั 
5. รณรงคล์ดถุงพลาสติก 
6. เกบ็หลอดพลาสติกท่ีใชแ้ลว้ เพ่ือทาํเป็นไส้หมอนใหผู้ป่้วยติดเตียง 

 
การประเมินผลปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการรณรงคใ์ห้ผูบ้ริหารและพนกังานทานขา้วให้หมดจานลดการเหลือท้ิงเศษขา้วลดลงเฉล่ีย 80.00 % 
นอกจากน้ี  ทางคณะกรรมารฯ  ยงัได้จัดประชุมร่วมกับร้านค้า เพื่อขอความร่วมมือด้านความสะอาดในการ                  
ประกอบอาหาร และดาํเนินการตามกฎระเบียบของบริษทัฯ 

 
 
 
 
 
 

กจิกรรม จํานวนร้านค้า จํานวนร้าน 
ทีผ่่านเกณฑ์ 

จํานวนร้าน 
ทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ 

การตรวจร้านคา้รถเขน็             
 ทั้งภายในและภายนอกบริษทั 

 
16 

 
16 

 
- 

การตรวจร้านคา้ในบริษทั 9 9 - 
การตรวจร้านคา้หอพกัในบริษทั 4 4 - 
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5. โครงการสร้างสรรค์นวตักรรม 
 

บริษทัฯ ได้สนับสนุน และกระตุน้ให้พนักงานทุกระดับ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการทาํงาน สามารถ
ดัดแปลงเคร่ืองใช้ เคร่ืองมือ และกระบวนการทาํงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดต้นทุนและเกิดเป็น                     
องค์ความรู้ใหม่ภายในองค์กรเพื่อใช้ในการผลิต ทั้งน้ีทางบริษทัฯ ได้นําผลงานโครงการเหล่าน้ีมาพฒันาต่อยอด                  
ขยายสู่บริษัทในเครือ  ทั้ งในประเทศ และต่างประเทศ ซ่ึงส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ  อีกด้วย                       
โดยในปี 2562 โครงการสร้างสรรคน์วตักรรม มีส่งผลงานและผา่นตามเกณฑ ์13 ผลงาน  
 

6. การแก้ไขปัญหาหนีสิ้นและให้คาํปรึกษาด้านกฎหมาย 
 

เป็นโครงการท่ีดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั เพื่อให้ความช่วยเหลือพนกังานในการแกไ้ขปัญหา
หน้ีสิน รวมถึงให้คาํปรึกษาดา้นกฎหมายในการจดัการหน้ีสินอย่างเหมาะสม โดยไดรั้บการสนับสนุนด้านสินเช่ือ                  
จากสถาบนัการเงินต่างๆ  นอกจากน้ีทางบริษทัฯ ได้เพิ่มช่องทางในการให้ความรู้กับพนักงาน โดยการหาขอ้มูล                     
ท่ีมีประโยชน์เก่ียวกบักฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองหน้ีสินมาติดท่ีบอร์ดกลางของบริษทั เพื่อให้พนักงานได้อ่าน              
และมีการเปิดการอบรมความรู้เร่ืองกฎหมายการกู้ยืมเงิน , การคํ้ าประกัน ,กฎหมายมรดก และ กฎหมายท่ีดิน                       
ใหพ้นกังานไดรั้บความรู้ถึงบ่อเกิดแห่งหน้ีและใหต้ระหนกัก่อนท่ีจะไปทาํธุรกรรมทางการเงินและกฎหมายอ่ืนๆ   

 

โดยในปี  2562  มีพนักงานมาปรึกษาเร่ืองหน้ีสิน  และปัญหาส่วนตัวเก่ียวกับคดีความตามกฎหมาย                     
จาํนวน  47  ราย  มีพนักงานมาทาํเร่ืองขอสินเช่ือกับธนาคารอิสลาม จาํนวน  16  ราย และ ได้รับอนุมัติ 13  ราย                   
เป็นจาํนวนเงินทั้งหมด  2,441,000 บาท 

 
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ 

 
จัดตั้ งข้ึนเพื่อปลูกฝังนิสัยการออม และความรู้ในการ

บริหารเงินส่วนบุคคลแก่พนกังาน อีกทั้งสามารถเป็นแหล่งเงินทุน
ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียตํ่ ากว่าธนาคารโดยทั่วไป  เพื่อให้บริการแก่
พนักงานท่ีมีความจําเป็นในการใช้เงิน โดยปัจจุบันสหกรณ์มี
สมาชิกซ่ึงเป็นพนักงานจาํนวน  2,369 ราย และมีทุนดาํเนินงาน
มากกว่า  208,000,000 บาท โดยปัจจุบนั พนักงานมีการออมเงิน 

ในรูปแบบของการฝากเงินรวม  1,380 บัญชี เป็นจํานวนเงิน   33,018,122.96 บาท  โดยตั้ งแต่ปี  2551 ถึงปัจจุบัน                    
มีการออมผา่นการลงหุน้ จาํนวน 2,369 ราย เป็นจาํนวนเงินมากกว่า 158,000,000 บาท ส่วนดา้นการสนบัสนุนเงินกูย้ืม
ในปี 2562 มี 3,124 รายการ   เป็นจาํนวนวงเงินรวม 145,062,100 บาท โดยหากรวมตั้งแต่เปิดดาํเนินการ จนถึงปัจจุบนั 
มีการใหส้วสัดิการเงินกูย้มืรวมทั้งส้ิน 32,205  รายการ เป็นวงเงินกูย้มืรวมทั้งส้ิน  771,142,782 
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    ในระยะท่ีผ่านมาสหกรณ์ฯ ยงัได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน ในระดับประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี โดยในปี 2562 ได้มอบแลว้เป็นจาํนวน 82 ทุน  เป็นเงินทุน 101,500 บาท              
การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก  ปี  2553 – ปัจจุบัน  จํานวนรวม  693 ทุน  เป็นเงินทุน  909,500 บาท  และ                 
มอบเงินรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาทวิภาคีปี  2562 จํานวน  20 รางวัล  เงินรางวัล  20,000 บาท  รวมเงินรางวัล                       
ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบนั  รับทั้งส้ิน 79 รางวลั เป็นเงิน 79,000 บาท รวมมอบทุนทั้ งส้ิน 772 ทุน เป็นเงินทุนทั้งส้ิน 
988,500 บาท 

 
8. การศึกษาระบบทวภิาค ี

 

บริษทัฯ ดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2543 โดยความร่วมมือกบักาญจนาภิเษกวิทยาลยัช่างทองหลวง 
และวิทยาลยัศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ และวิทยาลยัเทคนิคสุรนารี สังกดักรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงจะรับ
นกัเรียนท่ีจบชั้น ม. 3 เพื่อเขา้มาศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเคร่ืองประดบัอญัมณี โดยจะ
พิจารณาคดัเลือกนกัเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (ในปัจจุบนั ปรับเปล่ียนช่ือ ราชประชานุเคราะห์ ทัว่ประเทศ) 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนขยายโอกาสอ่ืนๆ ทัว่ประเทศ โดยคาํนึงถึงการเปิดโอกาสให้แก่นกัเรียน                  
ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีชุมชนท่ีขาดโอกาสเป็นสาํคญั โดยทางบริษทัฯ ไดด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั  

และในปีการศึกษา 2562 รับนักเรียน  ใหม่  จํานวน  109 คน   คิดเป็น   113 %  (จากยอดความต้องการ                      
ของหน่วยงาน จาํนวน 96 คน) และมีนักเรียนท่ีกําลังจะจบการศึกษาในเดือน มีนาคม 2563 จาํนวน 66 คน และ                   
ในปีการศึกษา 2563 มีเป้าหมายการรับนกัเรียนทวิภาคีจาํนวน 140  คน   

 

 

 

 
 

9. การส่งเสริมอาชีพผู้พกิาร 
 

กลุ่มบริษทัแพรนดา้ฯ  มีนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนผูพ้ิการ ดว้ยแนวทางต่างๆ มาโดยตลอด เร่ิมตั้งแต่การรับ                 
ผูพ้ิการเข้ามาทํางานเป็นพนักงานของบริษัท และเปิดโอกาสให้เติบโตตามสายงาน รวมทั้ งพัฒนาผูพ้ิการให้มี                       
ขีดความสามารถในการทาํงานเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกบัพนกังานปกติ  
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ข้อมูลผู้พกิาร ( มกราคม-ธันวาคม 2562 ) 
 

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ยอดรวมพนกังานทั้งส้ิน
(กทม.+โคราช) 2,264 2,230 2,233 2,229 2,260 2,233 2,262 2,245 2,327 2,329 2,301 2,288 
สดัส่วนการจา้งงานคน
พิการ(1:100) 23 22 22 22 22 22 23 22 23 23 23 23 

จาํนวนคนพิการ
(กรุงเทพฯ) 30 30 31 31 34 34 33 33 33 32 31 31 
จาํนวนคนพิการ
(โคราช) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
จาํนวนคนพิการทั้งส้ิน 
(กทม.ฯ+โคราช) 32 32 33 33 36 36 35 35 35 34 33 33 
การปฏิบติัตามกฎหมาย เกิน เกิน เกิน เกิน เกิน เกิน เกิน เกิน เกิน เกิน เกิน เกิน 

 - จํานวนทีข่าด / เกนิ - 9 คน  
10 
คน  

11 
คน  

11 
คน  

14 
คน  

14 
คน  

12 
คน  

13 
คน  

12 
คน  

11 
คน  

10 
คน  

10 
คน  

 
ประเภทและลกัษณะความพกิาร 

หน่วยงาน 
แยกตามเพศ ยอด

รวม 
ลกัษณะความพกิาร 

ยอดรวม 
ชาย หญิง ทางการไดย้นิ ทางร่างกาย 

โรงงาน 1 5 5 10 9 1 10 

โรงงาน 2 11 3 13 12 1 14 

ต้นแบบ 3 2 5 2 3 5 

สายสนับสนุน 1 1 2 1 1 2 

สาขาโคราช 1 1 2 0 2 2 

รวมทั้งส้ิน 21 12 33 25 8 33 
 

ตวัช้ีวดัผลการดาํเนินกจิกรรม 
 

จากเป้าหมาย ปี 2561 รับกลุ่มคนพิการเขา้ทาํงานในองค์กรเพิ่มข้ึน 3 คน คิดเป็น 10% ของกลุ่มคนพิการ
ทั้งหมด  โดยพิจารณารับตามสถานการณ์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการกาํลงัการผลิตขององคก์ร 
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ในปี 2562 ทางโครงการฯ ไดรั้บกลุ่มคนพิการเขา้ทาํงานจาํนวน 3 คน ซ่ึงบรรลุตามเป้าหมายของโครงการ            
ส่วนอัตราการลาออก  ม .ค .- ธ .ค . มีจํานวน  7 คน  จากโรงงานกรุงเทพ  7 คน   ปัจจุบันมีพนักงานกลุ่คนพิการ                    
ทั้งหมด  33 คนเกินจากท่ีกฎหมายกาํหนดตามสดัส่วนการจา้งงานคนพิการ 1:100  จาํนวน 10 คน 

 

10. กจิกรรม 7 ส. 
 

 

 

 

นับตั้งแต่ปี  2542 บริษทัฯ ได้ให้ความสําคญัในเร่ืองคุณภาพและมีนโยบายในการพฒันาคุณภาพโดยใช้
กิจกรรม 5ส เป็นส่วนหน่ึงของการพฒันาคุณภาพในการปฏิบติังานตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา จนถึงปี 2555 บริษทัฯ ได้
เพิ่มกิจกรรมอีก 2ส คือสวยงาม และส่ิงแวดลอ้มเขา้ไปเป็นกิจกรรม 7ส เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายบริษทัท่ีเนน้การ
พฒันาส่ิงแวดลอ้ม รวมระยะเวลาท่ีดาํเนินการกิจกรรม 7ส 21 ปี 

หลกัการในการดาํเนินงาน  คอื 

 สะสาง   สะดวก   สะอาด  เป็นการพฒันาพื้นท่ีทาํงานและสภาพแวดลอ้ม 
 สุขลกัษณะ   สร้างนิสยั  เป็นการพฒันาคนใหมี้ระเบียบวินยัมากข้ึน 
 สวยงาม   สภาพแวดลอ้ม  เพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  น่าอยู ่ น่าทาํงาน 

 

นโยบายกจิกรรมคุณภาพ 7ส 

 บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ืองคุณภาพและมีนโยบายในการพฒันาคุณภาพทุกๆ ดา้นโดยใชกิ้จกรรม 7ส 

เป็นพื้นฐานในการพฒันาคุณภาพภายในองค์กร มุ่งเน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท่ีทาํงานให้เป็นระเบียบ

เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสะอาด สะดวก ถูกสุขลกัษณะ สวยงาม มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และไดง้านท่ีมีคุณภาพ ทั้งน้ีเพื่อ

รักษาและพฒันาตนเองใหมี้คุณภาพและมาตรฐานอยูเ่สมอ บริษทัฯ จึงประกาศนโยบาย ดงัน้ี 

1. ผูบ้ริหารทุกระดับดูแลและกาํกบัการทาํกิจกรรม 7ส รวมทั้ งให้คาํแนะนํา ในการดาํเนินกิจกรรม 7ส 
ตลอดจนร่วมแกไ้ขปัญหาอยา่งใกลชิ้ด 

2. บุคคลากรทุกคนมีจิตสาํนึกและดาํเนินกิจกรรม 7 ส โดยเป็นส่วนหน่ึงของการฏิบติังาน นาํไปปรับใชใ้น
การปฏิบัติงานเสมือนหน่ึงเป็นภารกิจประจาํและต้องทาํอย่างต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงพฒันาให้ดีข้ึน
ตลอดไป 

3. สนบัสนุนส่งเสริมใหบุ้คลากร มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ือง 7ส เพื่อเป็นพื้นฐานในการพฒันาตนเอง 
4. ปฏิบติักิจกรรม 7ส ใหดี้ท่ีสุด เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการพฒันาสงัคม 
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ตวัช้ีวดัความสําเร็จ 
1. ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนในบริษทัฯ ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติักิจกรรม 7ส อยา่งต่อเน่ือง 
2. หน่วยงานภายในบริษทัฯ จาํนวน 60 พื้นท่ี ผา่นเกณฑก์ารตรวจประเมินพื้นท่ี 7ส ในอตัราคะแน    ≥ 85% 

จาํนวน 50 พื้นท่ีข้ึนไป 
 

11. การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยดัพลงังาน 
 

บริษทัฯ ตระหนกัดีว่าทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีวิตของมนุษยท่ี์จะมีผลกระทบ
ต่อเน่ืองมาถึงการดาํเนินธุรกิจได้ จึงให้ความสําคญักับการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยได้ดาํเนินการทั้ งภายในและ
ภายนอกองคก์รเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงคใ์ห้พนกังานและผูมี้ส่วนได้
เสียของบริษทัฯ มีจิตสํานึกในการอนุรักษพ์ลงังานทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสภาพแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการ
พฒันาธุรกิจไปสู่ความยัง่ยนื  

 

ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ส่งเสริมให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน 
ช่วยกันดูแลรักษาให้คงสภาพเดิม ไม่ให้เกิดความเส่ือมโทรม เพื่อประโยชน์ในการดาํรงชีวิต  การประสานงาน                
เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจ และความตระหนักระหว่างบริษทัฯ และบุคลากรของบริษทั ให้มีบทบาทหน้าท่ีในการ
ปกป้อง คุม้ครองฟ้ืนฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด แมก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัจะเป็น
อุตสาหกรรมซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มเป็นสาระสําคญัก็ตาม แต่บริษทัฯ ไม่ไดล้ะเลยในเร่ืองดงักล่าว                
ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีอ่อนไหวในทางสังคม บริษทัฯ จึงให้ความสําคญักบัการดาํเนินการ เพื่อปกป้องส่ิงแวดล้อมและ
อนุรักษพ์ลงังาน มาโดยตลอด 

 
 

12. ธนาคารขยะ 
 

บริษัทฯ  ได้มีการจัดตั้ งธนาคารขยะรีไซเคิล  โดยมี เป้ าหมาย                      
เพื่อบริหารจดัการขยะภายในบริษทัฯ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพนัธ์ให้พนักงาน        
ไดมี้ส่วนร่วมอย่างทัว่ถึง โดยส่งเสริมให้เกิดการ Reduce เพื่อเป็นการลดการเกิด
ขยะโดยไม่จาํเป็น, Reuse สนับสนุนให้นําวสัดุกลบัมาใช้แทนการท้ิงเป็นขยะ 
และ Recycle โดยการเลือกใช้วสัดุท่ีนํากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียน นอกจากน้ี                
ในดา้นการบริหารขยะ ไดมี้การรับฝาก-ขายวสัดุ รีไซเคิลเฉล่ีย 50,000 กิโลกรัม
ต่อปี 
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13. การแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคมและชุมชน 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการพฒันาธุรกิจให้มัน่คงกา้วหน้า ควบคู่กบัความมุ่งมัน่ท่ีจะตอบแทนสังคมและ
ชุมชนอย่างต่อเน่ือง  โดยเช่ือมัน่ว่าสังคมท่ีสงบสุขเป็นหน่ึงในปัจจัยสําคญัท่ีเอ้ืออาํนวยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต                 
อยา่งย ัง่ยนื ดว้ยตระหนกัดีว่า จุดเร่ิมตน้ของสังคมท่ีดีเร่ิมจากการ “ให้”  โดยมุ่งมัน่ใหพ้นกังานของบริษทั นึกถึง ห่วงใย 
และให้ความช่วยเหลือผูท่ี้ดอ้ยโอกาสกว่าในสังคมเสมอ อีกทั้งยินดีสนบัสนุนให้พนักงานของบริษทัทาํกิจกรรมดีๆ                 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หรือท่ีอยู่โดยรอบสถานประกอบการของบริษทั ซ่ึงในท่ีสุด           
ก็คือสังคมในประเทศท่ีบริษทัฯ ประกอบกิจการอยู่ นอกเหนือจากธุรกิจหลกัของบริษทั หรืองานประจาํท่ีพนักงาน              
ตอ้งทาํ 

เพื่อให้กิจกรรมเพ่ือสังคมดาํเนินไปอย่างต่อเน่ืองและเห็นผลมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ีภายใตโ้ครงการแบ่งปันและ
สานประโยชน์สู่สังคม จึงไดเ้กิดข้ึนมาเพ่ือให้พนกังานไดร่้วมทาํกิจกรรมดีๆ นอกเวลาทาํงานปกติการท่ีพนกังานสละ
เวลาและแรงงานอาสาไปร่วมกนัพฒันาชุมชนจะช่วยใหพ้นกังานเขา้ใจไดลึ้กซ้ึงถึงความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมแรง 
ความสมคัรสมานสามคัคีเพ่ือจุดประสงคเ์ดียวกนัคือการพฒันาชุมชน ส่งผลใหเ้กิดความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งพนกังาน
ต่อพนักงานหรือพนักงานต่อหัวหน้างานและผูบ้ริหาร ยิ่งไปกว่านั้นคือความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบริษทักบัชุมชน             
ผูท่ี้ไดท้าํกิจกรรมเพ่ือชุมชนเป็นประจาํ มีจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์ จะสามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูท่ี้มีจิตใจดี                
และมีมนุษยสมัพนัธ์ซ่ึงจะเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัของบริษทัอยา่งยิง่ 

 การส่งเสริมด้านการศึกษา 
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โดยในปี  2562 ท่ีผ่าน  ได้ร่วมกับหน่วยงานราชการ  โรงเรียน  ตลอดจนชุมชน  โดยรอบโรงงานทั้ งใน
กรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั  อาทิ  เขา้ร่วมจดังานวนัเด็กแห่งชาติ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างโรงเรียน             
และชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้ งส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นเด็กดีมีคุณภาพ เน่ืองจากเด็กเป็นกําลังท่ีมีความสําคัญ                       
ต่อประเทศ  อนันาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน   บริจาคส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้จาํเป็น ท่ีไดรั้บจากการร่วมบริจาค อาทิ ขา้วสาร 
อาหารแห้ง ขนม เส้ือผา้ และอุปกรณ์การเรียน เพื่อมอบรอยยิ้มและแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆเด็กกาํพร้า และ                   
เด็กด้อยโอกาส ท่ี วดัโบสถ์วรดิตถ์ จังหวดัอ่างทอง รวมทั้ งเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา มาอย่างต่อเน่ือง                       
ณ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวดันครปฐม มาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ความรู้ และแนะแนวทางอาชีพ เพื่อการมีงานทาํ                 
และโอกาสในวิชาชีพช่างเคร่ืองประดบัในอนาคต ให้กบันอ้งๆ ผูพ้ิการทางการไดย้นิ เพื่อท่ีจะออกสู่สังคมภายนอกได้
อยา่งภาคภูมิใจในตนเอง ไม่เป็นภาระของสงัคมและครอบครัว    
 

 การส่งเสริมด้านศาสนา วฒันธรรมประเพณ ีและวนัสําคญัของชาต ิ

 

 
 
 
 
 

บริษทัฯ ร่วมกบั ชุมชน วดั โรงเรียน และหน่วยงานราชการ จดักิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีอนัดีงามของชาติ
ไทย โดยร่วมในการทอดผา้ป่าสามัคคี ทอดกฐิน ถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้ ง เคร่ืองสังฆทาน ณ  วดัผ่องพลอย                 
วิริยาราม ในโอกาสเทศกาลวนัสาํคญัทางศาสนา  

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารและพนกังาน ยงัไดร่้วมแสดงความจงรักภกัดี เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั เสด็จเถลิงถวลัยราชสมบติั
เป็นพระมหากษัตริยแ์ห่งประเทศไทย ด้วยการประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตรา
สญัลกัษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมตั้งเคร่ืองราชสกัการะ พระบรมฉายาลกัษณ์ นอกจากน้ียงัเชิญชวนพนกังาน
สวมเส้ือสีเหลือง เพ่ือนอ้มสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภกัดี ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 
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10.4  กจิกรรมเพือ่ประโยชน์ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (After process) 
 

บมจ. แพรนดา้ จิวเวลร่ี ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการดาํเนินกิจกรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate 
Social Responsibility (CSR)  ท่ีดําเนินการนอกเหนือจากการดําเนินธุรกิจปกติขององค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณชน และชุมชนในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งในรูปแบบของการสนบัสนุนทุนทรัพยแ์ละการให้พนกังาน
ของบริษทัเขา้ร่วมกิจกรรมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั  ในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 
ก ิ

กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 

จกรรมความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
   จํานวนเงนิ (บาท) 
1 โรงเรียนโสตศึกษา จ.กาญจนบุรี สนบัสนุนวนัเดก็ 5,000  
2 โรงเรียนโสตศึกษา จ. นครปฐม ร่วมสนุบสนุนวนัเดก็  5,000  
3  โรงเรียนผอ่งพลอยอนุสรณ์ ร่วมสนบัสนุนวนัเดก็  5,000  
4 สาํนกังานเขตบางนา ร่วมสนบัสนุนวนัเดก็  3,000  
5 โรงเรียนสิริรัตนาธร ร่วมสนบัสนุนวนัเดก็  3,000  
6 พิพิธภณัฑท์หารเรือ ร่วมสนบัสนุนวนัเดก็  3,000  
7 ชุมชนการเคหะบางนา ร่วมสนบัสนุนวนัเดก็  3,000  
8 ชุมชนลิขิต 2 ร่วมสนบัสนุนวนัเดก็  3,000  
9. ชุมชนทิมเรืองเวช ร่วมสนบัสนุนวนัเดก็       3,000  
10. สถานีตาํรวจนครบาลบางนา ร่วมสนบัสนุนวนัเดก็       3,000  
11. วดัผอ่งพลอยวริิยาราม วนัเขา้พรรษา 5,000  
12. วดัผอ่งพลอยวริิยาราม วนัออกพรรษา  5,000  
13. นิตยสารบางกอกเจมส์ ร่วมสนบัสนุนการจดัพิมพ ์  

วาระพิเศษ 
    100,000  

14. สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม สนบัสนุนการจดัทาํเวบ็ไซต ์        10,000 
15. สมาคมคนพิการ จ. นครราชสีมา สนบัสนุนขา้วสาร  20 ถุง        3,000 
16. โรงเรียน จ. นครราชสีมา ร่วมสนบัสนุนวนัเดก็                            8,000 
17. กรมสวสัดิการคุม้ครองแรงงาน 

 จ. นครราชสีมา 
ร่วมทอดกฐิน          2,000 

18. สาํนกังานอุตสาหกรรม  
จ. นครราชสีมา          

ร่วมทอดกฐิน                       5,000 
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ทั้งนี ้บริษทัฯ ยงัร่วมสนับสนุนกจิกรรมทางสังคมอืน่ๆ ดงันี ้

1. การส่งเสริมสังคมในระดับนานาชาติ กลุ่มบริษทัแพรนดา้ เป็นบริษัทไทยรายแรก ที่ได้ร่วมลงนามรับหลักการ
ตาม “สัญญาโลก” หรือ Global Compact แห่งองค์การสหประชาชาติ เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2545 ในการยอมรับ                  
และปฎิบติัตามหลักการสากลท่ีว่าด้วย 4 เร่ืองสําคญั คือ หลกัของสิทธิมนุษยชนหลกัของมาตรฐานแรงงานหลัก                
ของการปกป้องส่ิงแวดลอ้ม และหลกัของการต่อตา้นคอรัปชั่น และ กลุ่มบริษทัฯ ก็ยงัยึดถือสัญญาโลก ทั้ง 4 เร่ือง
ดงักล่าวในการดาํเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบนั   

2. การส่งเสริมสังคมในระดับชาติ บริษัทฯร่วมเป็นหน่ึงในองค์กรก่อตั้งเครือข่าย UN Global Compact Local 
Network ในประเทศไทย ในปี 2558 ท่ีผ่านมาเป็นช่วงการเตรียมการจดัตั้งองคก์รภาคีสมาชิก  UN Global Compact   
ในประเทศไทย  กว่า 15 หน่วยงาน   โดยได้รับการสนับสนุนจาก  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 
คณะอนุกรรมการการปฎิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ร่วมสนับสนุนการก่อตั้ ง UN Global Compact Local Network ดังกล่าว  เพื่อร่วมกันพิจารณา
โครงสร้างการบริหารงาน และบทบาทหน้าท่ีของผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง ร่วมกันกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานใน              
กรอบระยะเวลาภายในไตรมาสแรกของปี 2559 ท่ีจะร่วมกันขับเคล่ือนให้เกิดความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจ                       
ตามหลกั 10 ประการของสหประชาชาติ ท่ีครอบคลุม 4 เร่ืองสาํคญั ไดแ้ก่ สิทธิมนุษยชนมาตรฐานแรงงาน การปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้ม และการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืร่วมกนั  

3. การต่อต้านคอร์รัปช่ันในสังคมไทย  กลุ่มบริษทัแพรนดา้ เขา้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการรณรงคท่ี์ภาคส่วนต่างๆ 
จดัข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย โดยในปี 2555 ท่ีผ่านมา ไดร่้วมลงนามต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
รวมถึงเป็นตวัแทนภาคเอกชน ตลอดจน เป็นวิทยากร ท่ีจะร่วมรณรงค์ให้ภาคธุรกิจไม่สนับสนุนทั้ งทางตรงหรือ
ทางออ้มต่อการทุจริต  รวมทั้งไดก้าํหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานอนัเป็นท่ี
ยอมรับ ในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ โดยกาํหนดเป็นแนวทางการปฏิบติัไม่ใหผู้บ้ริหาร และพนกังาน
เรียกร้องท่ีจะรับ หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่สุจริตต่อผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง เพื่อให้ได้มา                      
ซ่ืงผลประโยชน์อันมิควร และการถ่ายทอดนโยบายแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตไปยงัผูบ้ริหารและพนักงาน                   
ทุกระดบัเพื่อให้ไดรั้บทราบและเขา้ใจ โดยนโยบายดงักล่าว บริษทัฯ ไดก้าํหนดบทบาทหนา้ท่ี แนวทางปฏิบติัหากพบ
การคอร์รัปชัน่ รวมถึงช่องทางการแจง้เบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า ผูบ้ริหารและพนักงาน                 
ทุกระดบัจะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

4. ส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและส่ิงแวดล้อม กลุ่มบริษัทแพรนด้าในฐานะองค์กรผูก่้อตั้ งเครือข่าย                    
และกลุ่มสมาชิกเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นการรวมตวัของนกัธุรกิจเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
และประสานธุรกิจของคนท่ีมีกระบวนทัศน์คล้ายกัน ในเร่ืองของการดําเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีพนัธกิจส่งเสริมและสนบัสนุนการสร้างจิตสาํนึกทางธุรกิจท่ีนาํไปสู่การเคารพสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
คาํนึงถึงสิทธิของชุมชนและสงัคม และดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเป็นธรรมสาํหรับทุกฝ่าย 
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 5. การบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ บริษทัฯ ส่งเสริมให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการให้การช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย ์ดว้ยการให้ความร่วมมือกบัสภากาชาดไทย ทุก 3 เดือน ในการบริจาคโลหิต เพื่อนาํโลหิตไปช่วยเหลือเพื่อน
มนุษย ์และเป็นคลงัสํารองโลหิตในภาวะฉุกเฉิน เน่ืองจากปัจจุบนัจาํนวนการบริจาคโลหิตของคนไทยยงัมีน้อยมาก 
และไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ เขา้ขั้นวิกฤติโลหิตของชาติ ความตอ้งการใชโ้ลหิตในการรักษาผูป่้วยมีเพิ่มมากข้ึน                
ทาํใหเ้กิดภาวะขาดแคลนโลหิต 

6. การเปิดโอกาสศึกษาดูงาน บริษทัฯ เปิดโอกาสให้กบัสถาบนัการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ เขา้ศึกษา และ                     
ดูงานของบริษทั เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหแ้ก่สงัคม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดระยะเวลาของการดาํเนินธุรกิจ 

ทั้ งน้ีการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ นั้น พนักงานทุกระดับตั้ งแต่
ผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบัปฏิบติัการมีส่วนสาํคญัในการเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยขบัเคล่ือนทาํให้กิจกรรมต่าง ๆ สามารถ
สาํเร็จตามวตัถุประสงคไ์ด ้

 
ความมุ่งมั่นในการดาํเนินกจิกรรมด้านความรับผดิชอบต่อสังคมปี 2562  

 

จากการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัแพรนด้า ท่ีผ่านมาเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงความเอาใจใส่ดูแลของบริษทั                   
ท่ีมีต่อพนักงานของบริษทั ตลอดจนสังคมโดยส่วนรวม ด้วยดีตลอดมา ท่ีสําคญัการดาํเนินธุรกิจไม่สามารถแยก                  
ออกจากสังคมได้ ธุรกิจไม่อาจจะดาํเนินการเพียงมุ่งหวงัแต่ผลกาํไรโดยละเลยสังคมได้อีกต่อไป เพราะเม่ือสังคม
ประสบปัญหาต่าง ๆ ยอ่มส่งผลใหธุ้รกิจถดถอยเช่นกนั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความมุ่งหวงัท่ีจะดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนา             
สู่ความย ัง่ยนืดว้ยการกาํหนดความสาํคญัของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสังคมใหผ้สมผสานไปกบักิจกรรม
ทางธุรกิจผ่านการนําเสนอผลิตภณัฑ์และการบริการให้เพิ่มมากข้ึน และมุ่งเน้น การรายงานผลการดาํเนินกิจกรรม                  
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยขอ้มูลตามเกณฑม์าตรฐานของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากล
สู่การพฒันาความยัง่ยนืใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนต่อไป 

  
ดาํเนินการตามเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื  

 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการดาํเนินงานตามเป้าหมายการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 17 ขอ้   
ซ่ึงผูน้าํจากประเทศสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติจาํนวน 193 ประเทศ ไดล้งมติรับรอง เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
หรือ  Sustainable Development Goals ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  (United Nations General 
Assembly - UNGA) โดยจะใชเ้ป็นวาระแห่งการพฒันาของโลกในอีก 15 ปีขา้งหน้า (2016-2030) โดยมีเป้าหมายการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 17 เป้าหมาย ดงัน้ี 
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เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนื 17 ข้อ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายที ่1: ขจดัความยากจน 
 

-   โครงการการแกไ้ขปัญหาหน้ีสินฯ   
-   สหกรณ์ออมทรัพย ์

เป้าหมายที ่2: ขจดัความหิวโหย -   โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 

เป้าหมายที ่3: มีสุขภาพและ  
ความเป็นอยูท่ี่ดี 

-   โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต 

เป้าหมายที ่4:                  
การศึกษาท่ีเท่าเทียม  

-   สถาบนัเรียนรู้กลุ่มแพรนดา้  
-   การส่งเสริมอาชีพผูพ้ิการ 
-   การศึกษาระบบทวิภาคี 

เป้าหมายที ่5: 
 ความเท่าเทียมทางเพศ  

-  โครงการแบ่งปันและสานประโยชน์
สู่สงัคมและชุมชน 

เป้าหมายที ่6:                               
การจดัการนํ้าและสุขาภิบาล 

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

-   โครงการสร้างสรรคน์วตักรรม 
-   โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
    และประหยดัพลงังาน 

เป้าหมายที ่8:                                  
การจา้งงานท่ีมีคุณค่าและการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ 

-    โครงการส่งเสริมอาชีพผูพ้กิาร 
-    โครงการศึกษาระบบทวิภาคี 

เป้าหมายที ่10:                          
ลดความเหล่ือมลํ้า 

-   โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต 
-   โครงการศึกษาระบบทวิภาคี          
-  โครงการส่งเสริมอาชีพผูพ้ิการ 

เป้าหมายที ่11:                                
เมืองและถ่ินฐานมนุษยอ์ยา่งย ัง่ยนื 
เป้าหมายที ่12:                        
แผนการบริโภคและการผลิตท่ีย ัง่ยนื 

-   โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 
-   ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
-   โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต 
 

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

-    โครงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
      และประหยดัพลงังาน 
 

เป้าหมายที ่16:  สงัคมสงบสุข ยติุธรรม 
ไม่แบ่งแยก 
เป้าหมายที ่17:   ความร่วมมือเพ่ือการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื  

-   โครงการพฒันาคุณภาพชีวิต 
-   โครงการแบ่งปันและสาน

ประโยชน ์
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10.5  แนวทางในการปฏิบติเพิม่เติมเกีย่วกบัการป้องกนัการมีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน 
 

บริษัทฯ มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานหลักการกํากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย และ                      
แนวปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ดว้ยการปลูกฝังจิตสํานึกและจริยธรรมในการทาํงานให้แก่พนกังาน ตลอดจนให้
ความสําคญัอย่างยิ่งในการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และในปี 2553 
บริษทัฯไดล้งนามเขา้ร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และ
ความมุ่งมัน่ในการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีนโยบายการกาํหนดความรับผิดชอบ    
แนวปฏิบติัและขอ้กาํหนดในการดาํเนินการท่ีเหมาะสม เพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของ     
บริษทัฯ เพื่อให้การตดัสินใจและการดาํเนินการทางธุรกิจท่ีอาจมีความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณา       
และปฏิบัติอย่างรอบคอบ  บริษัทฯ  จึงได้จัดทํา “นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน” เป็นลายลักษณ์อักษรข้ึน  และ                       
คู่มือมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบติัท่ีชัดเจนในการดาํเนินธุรกิจ และพฒันาสู่องค์กร                  
แห่ง       ความยัง่ยนื  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเขา้ร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด รวมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
มุ่งมัน่ท่ีจะส่งเสริมและสนบัสนุนมาตรการปราบโกง และรวมพลงัประชาชนเป็นหูเป็นตาในการรักษาผลประโยชน์
ชาติ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาทบทวน นโยบาย แนวปฏิบติัและมาตรการดาํเนินการ รวมถึงไดมี้การ
อบรมผูบ้ริหารพร้อมกบัลงนามการยดึถือปฏิบติัในคู่มือมาตรการการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และส่ือสารใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 
2563  

 

ทั้งน้ี รายะละเอียดของนโยบายและการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัการมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั การทุจริต
คอร์รัปชัน่ไดเ้ปิดเผยไวภ้ายใตห้วัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการ 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

  

 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี  1/2562  เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษทั            
ไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ สรุปไดว้่า จากการ
ประเมินการควบคุมภายในของบริษทัฯในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความ
เส่ียง  การควบคุมการปฏิบติังาน  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล  ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษทัฯ           
เห็นวา่บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสม 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ี
ได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคร้ังท่ี  12/2560  เม่ือวนัท่ี  13  พฤศจิกายน 2560 โดยใช้ความรู้
ความสามารถและความระมดัระวงั  รอบคอบ มีความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่า
เทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ เหมาะสม                         
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  รายงานขอ้มูลทางการเงินของบริษทัฯ มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้   
สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งตามระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีการ
ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้ผกูพนัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยปฎิบติัตามกรอบงาน
การควบคุมภายใน ซ่ึงอา้งอิงตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ                     
สรุปสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี  
 
การควบคุมภายใน 

 

1. การควบคุมภายในองค์กร 
บริษทัฯ สนบัสนุนให้มีสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี มีการจดัโครงสร้างองคก์รท่ีเหมาะสม มีสายการบงัคบั

บญัชาและความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยงานภายในท่ีชัดเจนเหมาะสม มีการกาํหนดคุณลกัษณะงานเฉพาะตาํแหน่ง                
และมอบหมายอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในแต่ละตาํแหน่งงานรวมทั้งกาํหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดชันี                   
ช้ีวดัผลสําเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานสอดคล้อง                
กบัเป้าหมายขององคก์ร เอ้ืออาํนวยให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้ห้มีการปฎิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี โดยจดัให้มีจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conducts) มีการกาํหนดนโยบายและแผนการปฎิบัติงาน คาํนึงถึง                  
ความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ รวมถึงความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น ให้ความสําคญักบัการรักษาผลประโยชน ์
ของนกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั การเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส ทนัเวลา 
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นอกจากน้ี  บริษัทฯ  ยงัให้ความสําคัญในเร่ืองบุคลากร  โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและ                       
ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างทั่วถึง ตลอดจนประยุกต์กิจกรรมเขา้มาสู่วิถี                     
การปฏิบัติงานตามคุณค่าร่วมท่ียึดถือร่วมกัน พร้อมทั้ งจัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรม ความรู้ ทักษะ
ความสามารถให้เหมาะสมกบังานท่ีได้รับมอบหมายเพื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรของบริษทัฯ สู่ความ               
เป็นเลิศและความเป็นมาตรฐานอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ 

 

ตามท่ีบริษทัฯ ได้ทาํการยื่นแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการ             
แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตไปแลว้นั้น  โดยปัจจุบนัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทยในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัฯ  เพื่อต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติั             
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตแลว้  เม่ือวนัท่ี  4  ธนัวาคม  2562  อย่างไรก็ตามแมว้่าการมีมาตรการดงักล่าว
มิได้หมายความว่าบริษัทฯ จะปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกกรณี    ดังนั้ น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี                 
ความมัน่ใจวา่บริษทัฯ  มีมาตรการเพียงพอในการต่อตา้น  และการตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งมีประสิทธิผล  
 

2. การประเมินความเส่ียง 
 

บริษทัฯ มีการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการดาํเนินงานขององคก์รอยา่งชดัเจนและวดัผลได ้บริษทัฯ จดั
ให้มีการประเมินความเส่ียงเพ่ือกําหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเส่ียงนั้ น รวมทั้ งจัดให้มีการประเมิน                     
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควมคุมภายใน”             
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อให้มัน่ใจว่าสามารถจดัการกบัความเส่ียงอยา่งมี
ประสิทธิภาพและไดป้ระสิทธิผลสูงสุด  

 

           บริษทัฯ ให้ความสําคญัอย่างยิ่งกบัการบริหารความเส่ียง จึงไดมี้การกาํหนดเป็นนโยบายการบริหารความเส่ียง             
ซ่ึงมุ่งเน้นการพฒันาระบบบริหารความเส่ียงตามแนวทางการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)                  
และให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมความเส่ียงทุกด้าน  โดยมีคณะอนุกรรมการการบริหารความเส่ียง                         
(Risk Management Subcommittee) ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหารแต่ละสายงาน กาํกบัดูแลการดาํเนินงานการบริหารความ
เส่ียงขององคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้

 

3. การควบคุมการปฏบิตังิาน 
บริษทัฯ มีการกาํหนดอาํนาจหน้าท่ีและวงเงินอาํนาจอนุมติัของฝ่ายบริหารในแต่ละระดบัอย่างรัดกุมชัดเจน               

เป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบงานท่ีสําคัญออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น การอนุมัติ                    
การบนัทึกรายการ การประมวลผลขอ้มูล การดูแลรักษาทรัพยสิ์น เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซ่ึงกนัและกนัได ้
สําหรับการทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลผูเ้ก่ียวข้องกัน บริษัทฯ จะยึดถือแนวปฏิบัติตามท่ีตลาดหลักทรัพย ์                     
แห่งประเทศไทยกําหนด เพื่อมิให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ            
และผูถื้อหุน้ 

 
 
 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)                                                                  แบบ 56-1 ประจาํปี 2562 

 

11. การควบคุมภายในและบริหารจดัการความเส่ียง                                  ส่วนท่ี 2 หนา้ 163 

 
 
 
 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารเก่ียวกับความถูกต้อง เช่ือถือได้และทันเวลา                     
ของขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการพฒันาระบบสารสนเทศอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงรวมถึงระบบขอ้มูลดา้นการเงิน ดา้นการ
ปฎิบติังาน นโยบาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ทั้งน้ีเพื่อให้การตดัสินใจเป็นไปอย่างถูกตอ้ง แม่นยาํ รวดเร็ว โดยจดัให้มี
กระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ  และควบคุมระบบสารสนเทศ ทั้ งในด้านการเข้าถึงข้อมูลและ                       
การนาํขอ้มูลไปใชน้อกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัใหมี้ระบบสารสนเทศและช่องทางการส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคก์ร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยงัมีช่องทางและการติดต่อส่ือสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างมีประสิทธิภาพ
ทนัเวลา ทั้งน้ีจดัใหมี้การเผยแพร่ขอ้มูลผา่นทางเวบ็ไซต ์www.pranda.com  

 

5. ระบบการตดิตาม 
บริษทัฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 2562  รวม 10 คร้ัง  เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดาํเนินงาน

ของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีขั้นตอนการติดตามและการกํากับดูแลการปฏิบัติงานในแต่ละระดับ                      
อย่างต่อเน่ืองเหมาะสม เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ามาตรการและระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลอยู่เสมอ สามารถ
ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสมทนัเวลา 

 

บริษทัฯ จดัให้มีการตรวจสอบการปฎิบติัตามระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ มีสํานักงานตรวจสอบ
ภายในดาํเนินการตรวจสอบอยา่งเป็นอิสระ ทาํการตรวจประเมินผลการปฏิบติังานในปี  2562  คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุมรวม  4  คร้ัง เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฎิบติังานพร้อมทั้งรายงานสรุปต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯภายในเวลาท่ีเหมาะสม  

 

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นไม่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษทั หรือผูส้อบบญัชีมีขอ้สังเกต
เก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน ดงัรายละเอียดรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ไดแ้ก่  
นายวี ระชัย  ตัน ติกุล  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  นางรวิฐา  พงศ์ นุ ชิต  และนายจําน งค์  วัฒน เกส                         
เป็นกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
และตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การปฏิบัติหน้าท่ี                         
ของคณะกรรมการตรวจสอบมีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้บริษทัฯ มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ระบบการควบคุมภายใน                   
ท่ีเพียงพอ  รวมทั้งระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม และเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดาํเนินการและ
เพิ่มมูลค่าใหก้บับริษทัฯ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดประสิทธิผลต่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
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ในปี  2562  คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหมี้การประชุมรวม 4 คร้ัง โดยประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
และผูต้รวจสอบภายในของบริษทั เพื่อพิจารณาสอบทานขอ้มูลจากงบการเงิน รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั และ
บริษทัย่อย รับฟังคาํช้ีแจง และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อความถูกตอ้ง  ความครบถว้นและความเช่ือถือได ้   
ของรายงานทางการเงิน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในองค์กร ซ่ึงผลจากการประชุม                         
ในแต่ละคร้ังไดน้าํสรุปประเด็นท่ีสําคญัเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อรับทราบและดาํเนินการปรับปรุงในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป ซ่ึงผลการปฏิบติังานและการดาํเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสาํคญัสรุปไดด้งัน้ี 

 

1. การสอบทานความถูกตอ้ง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินสําหรับปี พ.ศ.  2562 ร่วมกบัผูส้อบบญัชี                
รับอนุญาต เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย ไดจ้ดัทาํอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ครบถว้น และเช่ือถือได ้พร้อมทั้งให้ขอ้สังเกตและ
รับทราบแนวทางแกไ้ขปัญหาใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บริษทัฯ 

2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบติัสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน โดยใช้
วิธีการประเมินความเส่ียงตามหลัก Risk-Based Management และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล                    
ของ COSO ตลอดจนพิจารณาแผนงานตรวจสอบประจาํปี รายงานผลการตรวจสอบของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
ติดตามการดาํเนินการแก้ไขอย่างต่อเน่ือง ให้ขอ้เสนอแนะทั้ งต่อสํานักงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารเพ่ือ
ปรับปรุงการปฏิบติังาน ตลอดจนไดพ้ิจารณาและใหก้ารสนบัสนุนดา้นอตัรากาํลงัคน การพฒันาบุคลากรของสาํนกังาน
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในมีความเพียงพอ โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจาํปี รายงานผลการตรวจสอบของสํานกังาน
ตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตามกระบวนการและระบบงานต่างๆ นาํเสนอให้ฝ่ายบริหาร ปรับปรุงการ
ปฏิบติังานตามประเดน็ท่ีผูต้รวจสอบภายในตรวจพบ 

3. การสอบทานการบริหารความเส่ียง ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความสําคญัในประเด็น              
ความเส่ียงต่างๆ ขององค์กรโดยได้พิจารณาและทบทวนปัจจยัเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานและเป้าหมาย                  
ขององคก์ร 

4. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน                       
ใหบ้ริษทัฯปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั อยา่งสมํ่าเสมอ โดยมีความเห็นว่ารายการท่ีบริษทัตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
ท่ีไดส้อบทานนั้นมีความเพียงพอ และมีการปฏิบติัถูกตอ้งครบถว้น 
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5. การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้พิจารณาและสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้ งรายการท่ีอาจมี                    
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ การเปิดเผยขอ้มูลของรายการดงักล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าเป็น
รายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจและ
หลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

6. การพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
ของบริษทั ประจาํปี  2562   เพื่อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ดาํเนินการขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจําปี  2562 ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสม                    
ของค่าตอบแทนโดยจะนาํรายช่ือของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เสนอเพื่อขออนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ต่อไป 

7. การปฏิบติัตามมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  บริษทัฯ ได้ทาํการยื่นแบบประเมินตนเองเก่ียวกับ
มาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต เพื่อต่ออายกุาร
เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริตแลว้เม่ือวนัท่ี  4  ธนัวาคม  2562  อยา่งไรก็ตาม
แม้ว่ าการมีมาตรการดังก ล่าวมิได้หมายความว่าบ ริษัทฯ  จะปลอดจากการทุจริตคอร์ รัปชั่น ใน ทุกกรณี                         
ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความมัน่ใจว่าบริษทัฯ  มีมาตรการเพียงพอในการต่อตา้น  และการตรวจพบการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน่อยา่งมีประสิทธิผล 

 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่า บริษทัฯ มีกระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยขอ้มูลในรายงาน
ทางการเงินอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสมและเช่ือถือได ้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเส่ียง
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และขอ้ผูกพนัต่างๆ มีการพิจารณาการเขา้ทาํ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งรัดกุม มีการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งเพียงพอ  โปร่งใส  เช่ือถือได ้
รวมทั้งมีการพฒันาปรับปรุงระบบการปฏิบติังานให้มีคุณภาพดีข้ึน และเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
                                                                                                            

                                                                          (นายวีระชยั ตนัติกลุ  ) 
                                                            ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงาน 
 

1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
       นางสาว รัชกร วุ่นจินา ได้เขา้มาปฏิบัติงานในตาํแหน่งผูจ้ ัดการสํานักงานตรวจสอบภายใน ตั้ งแต่วนัท่ี                      

3 มกราคม 2562 โดยทาํหน้าท่ีประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน และตรวจสอบการปฏิบติังานของทั้งองคก์รโดยมีคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน
ของบริษทัฯ 

 

ประวตัหัิวหน้างานตรวจสอบ 
วุฒกิารศึกษา  

 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 

ประสบการณ์ทาํงาน 

 บริษทั กระจกไทยอาซาฮี จาํกดั(มหาชน) 
 บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จาํกดั 
 บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 
 

2) หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏบิตังิานของบริษทั 
บริษัทฯ มอบหมายให้ นายดุษิต จงสุทธนามณี ดํารงตาํแหน่งเป็นหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 

(Compliance department) เพื่อทาํหน้าท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการท่ีกาํกับดูแลการ
ประกอบธุรกิจของบริษทัโดยมีคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั 

 

ทั้ งน้ีประวัติของหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  สามารถดูรายละเอียดได้ท่ีหัวข้อ                         
“ประวติักรรมการและผูบ้ริหาร” 
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12. รายการระหว่างกนั 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ไดมี้การตกลงเขา้ทาํรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการตาม
ธุรกิจปกติของบริษัท และบริษัทย่อย ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทั่วไปและเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดของ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12(1) คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัใน
หลักการเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2551 ให้กรรมการบริหารมีอาํนาจเขา้ทาํรายการระหว่างกันท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป                 
โดยกรรมการบริหารสามารถทาํธุรกรรมดงักล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชน
จะพึงกระทาํกับคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง รวมทั้งไดก้าํหนดจรรยาบรรณว่าดว้ยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั    
โดยคณะกรรมการบริษทั จะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎและขอ้บงัคบัของ กลต. และ ตลท. สาํหรับรายการระหว่างกนัท่ี
เกิด ข้ึนใหม่คํานึงถึงขนาดรายการ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู ้พิ จารณาถึงความเหมาะสมของราคา                     
และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั 

 

สาํหรับงวดบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไดมี้รายการระหว่างกนักบับุคคล/นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยง       
ทั้งท่ีเขา้ข่ายและไม่เขา้ข่ายตามประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง หลกัเกณฑ์เง่ือนไขและวิธีการเปิดเผยขอ้มูลรายการ                     
ท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัจดทะเบียนโดยสรุปรายละเอียดดงัน้ี 

  

รายการทีเ่ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 

บุคคล / นิตบุิคคล 
ทีเ่กีย่วโยง 

ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการ มูลค่า ความจําเป็นและสมเหตุสมผล 

รายการเกีย่วโยงประเภทรับความช่วยเหลอืทางการเงิน 

1. นางพนิดา เตียสุวรรณ์  
 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
บริษทั และเป็นผูถื้อหุน้   
รายใหญ่ 

บ ริษัท ฯ  รับ ค ว าม
ช่วยเหลือทางการเงิน
จาํนวน 15 ลา้นบาท  

บ ริษัท ฯ  รับ ค ว าม
ช่วยเหลือทางการเงิน
ร ว ม ทั้ ง ส้ิ น  5 0   
ล้านบาท  คิดอัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ  7.5 
ต่อปี  และชําระคืน
ภายใน 180 วนัมูลค่า
ร า ย ก า ร เ ท่ า กั บ
1,849,315.07บาท 

คณะกรรมการบริษทัเห็นควรอนุมติัให ้ 
บริษัทฯ  เข้าทํารายการเก่ียวโยงกัน
เน่ืองจาก การขยายระยะเวลารับความ
ช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเก่ียว
โยงดังก ล่ าวนั้ น เป็ น เง่ือน ไขของ
ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ซ่ึงกาํหนดให้
บริษัทฯ ชําระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคล 
จาํนวน 50 ลา้นบาท ภายหลงัธนาคาร
รับชาํระหน้ึเงินกู ้Term Loan เสร็จส้ิน 
ซ่ึ งเงินกู้ Term Loan จะครบกําหนด
วนัท่ี  15 กรกฎาคม  2561 ทั้ งน้ีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีบริษทัรับความช่วยเหลือทาง
การเงินเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีเหมาะสม
ซ่ึงใกล้เคียงกับต้นทุนทางการเงินท่ี
บ ริษัทฯ  ได้รับจากบุคคลภายนอก   
ซ่ึงเป็นตัว๋แลกเงิน (B/E) 

2.นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 
 
 

กรรมการบริษัท  และ
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บ ริษัท ฯ  รับ ค ว าม
ช่วยเหลือทางการเงิน
จาํนวน 15 ลา้นบาท 

3. นายปราโมทย ์เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท  และ
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บ ริษัท ฯ  รับ ค ว าม
ช่วยเหลือทางการเงิน
จาํนวน 20 ลา้นบาท 

      

 ทั้งน้ีรายการรับความช่วยเหลือทางการเงินขา้งตน้ บริษทัฯ ไดมี้การชาํระคืนเงินตน้ทั้งหมดเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2562 
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บุคคล / นิตบุิคคล  
ทีเ่กีย่วโยง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการ มูลค่า 
ความจําเป็นและ
สมเหตุสมผล 

รายการเกีย่วโยงประเภทให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
1. บมจ.เอ-ลิส คอร์ปอเรท 

 

เ ป็ น บ ริ ษั ท ท่ี มี บุ ต ร ข อ ง
กรรมการ และคู่สมรสของ
บุตรถือหุน้ 

บจก. แพรนด้า ลอดจ้ิง เป็น
บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ ง  บ ม จ .    
แพรนด้า  จิว เวลร่ี  ท่ี ถือหุ้น    

ร้อยละ 83 ให้ความช่วยเหลือ
ท า ง ก า ร เ งิ น  จํ า น ว น   
30 ลา้นบาท 

บริษัทย่อยให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
รวมทั้ งส้ิน  33 ล้าน
บ า ท  คิ ด อั ต ร า
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 
ต่อปี   และชําระคืน
เม่ือทวงถาม  มูลค่า
ร า ย ก า ร เ ท่ า กั บ
35,428,790.98บาท 

คณะกรรมการบริษทัเห็นควร
อนุมัติให้บ ริษัทย่อยเข้าทํา
ร า ย ก า ร ท่ี เ ก่ี ย ว โ ย ง กั น 
เ น่ื อ ง จ าก ก ารทํ า ร าย ก าร    

มีความสมเหตุสมผลในเร่ือง
เง่ือนไขอตัราดอกเบ้ียท่ีสูงกวา่
การฝากกับธนาคารพาณิชย ์
ซ่ึ ง จ ะ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์    

ต่อบริษัทย่อย ในการบริหาร
ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

 

2.บจก. สุปรี โฮลด้ิง 
 

เป็นบริษัทท่ีมีญาติสนิทของ
กรรมการบริษัท       ถือหุ้น
100% 

บจก. แพรนด้า ลอดจ้ิง เป็น
บ ริ ษั ท ย่ อ ย ข อ ง  บ ม จ .   
แพรนด้า  จิว เวลร่ี  ท่ี ถือหุ้น 
ร้อยละ 83ให้ความช่วยเหลือ
ท า ง ก า ร เ งิ น  จํ า น ว น   
3 ลา้นบาท 

 
 

รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินขา้งตน้นั้นมีบจก.สุปรี โฮลด้ิง ไดมี้การชาํระคืนเงินตน้จาํนวน 3 ลา้นบาท 
ให้แก่บริษทัยอ่ย (บจก.แพรนดา้ ลอดจ้ิง) เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2562 ดงันั้นคงเหลือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ บมจ.เอลิส คอร์ปอเรท จาํนวน 30 ลา้นบาท 

 
อน่ึงรายการท่ีเก่ียวโยงของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสําหรับปี 2560 -2562 สามารถดูรายละเอียดการเปิดเผยไดท่ี้      

แบบ 56-1 หวัขอ้ 12 รายการระหวา่งกนั บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.pranda.com 
 
สําหรับรายการท่ีเป็นปกติทางการคา้ทัว่ไประหว่างบริษทัฯ กับบริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง                    

ท่ีมีผูบ้ริหารและกรรมการร่วมกนัซ่ึงเป็นลกัษณะปกติทางการคา้ทัว่ไป โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ท่ี 6 
 
 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
รายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัร่วม เป็นรายการท่ีดาํเนินการทางธุรกิจ

ตามปกติ และไดผ้่านการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารของบริษทั ซ่ึงเป็นไปตาม
ขั้นตอนการอนุมติัท่ีเหมาะสมตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัทุกประการ  
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นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 
 

รายการระหว่างกนัของบริษทั ในอนาคตจะเป็นรายการท่ีดาํเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใด
เป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ย กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ส่วนนโยบายการกาํหนด
ราคาระหว่างบริษทัฯ กบับริษทั หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ก็จะกาํหนดราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดให้แก่
บริษทัฯ หรือบุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ทั้งน้ีราคาสินคา้หรือวตัถุดิบท่ีซ้ือจากบริษทัฯ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัก็จะเป็นไป
ตามท่ีตกลงกนัไวใ้นสัญญาหรือเป็นราคาท่ีอิงกบัราคาตลาดสําหรับวตัถุดิบชนิดนั้นๆ ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือ
ผูส้อบบญัชีของบริษทั หรือผูเ้ช่ียวชาญอิสระจะทาํการพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา                
และความสมเหตุสมผลของการทาํรายการ พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการดงักล่าว และเหตุผลในการทาํ
รายการต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในรายงานประจาํปี 

 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์             
และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการเก่ียวโยง และการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นท่ีสําคญัของบริษทัหรือบริษทัย่อย 
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

 

ทั้งน้ี หากมีรายการระหว่างกนัของบริษทั หรือบริษทัยอ่ยเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์มี
ส่วนไดส่้วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบั
ความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึน จะให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการ
ระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั้งน้ีบริษทัฯ จะเปิดเผย
รายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
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ส่วนที ่3  
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

  

   ณ วนัที ่ 

   31-ธ.ค.-62  %   31-ธ.ค.-61  %  31-ธ.ค.-60 % 31-ธ.ค.-59 %  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด        547,748  13.63%       396,848  9.79% 218,027 5.17% 455,365 9.61% 

เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน               575  0.01%            1,513  0.04% 1,416 0.03% 1,546 0.03% 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน       440,850  10.97%       430,961  10.63% 401,630 9.52% 463,679 9.78% 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         44,596  1.11%         41,929  1.03% 26,000 0.62% 26,000 0.55% 

สินคา้คงเหลือ    1,577,445  39.26%    1,694,832  41.82% 1,867,791 44.30% 1,974,812 41.66% 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน         39,988  1.00%         54,103  1.33% 41,023 0.97% 50,317 1.06% 

สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย                   -   -                   -   - 90,429 2.14% - - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน    2,651,202  65.99%    2,620,186  64.65% 2,646,316 62.76% 2,971,719 62.68% 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั         31,845  0.79%         31,572  0.78% 31,019 0.74% 33,723 0.71% 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม         10,090  0.25%         10,147  0.25% 8,979 0.21% 7,504 0.16% 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน         16,083  0.40%         13,266  0.33% 50,168 1.19% 76,616 1.62% 

ลูกหน้ีอ่ืน                   -     -                   -     - - - 31,776 0.67% 

ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั            1,586  0.04%            4,928  0.12% 8,208 0.19% 10,779 0.23% 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน       587,908  14.63%       589,186  14.54% 589,574 13.98% 680,851 14.36% 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์       596,032  14.84%       644,571  15.90% 699,767 16.60% 747,323 15.76% 

สิทธิการเช่า         13,200  0.33%         31,431  0.78% 36,191 0.86% 38,089 0.80% 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน         26,195  0.65%         28,460  0.70% 32,678 0.77% 33,554 0.71% 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี         62,295  1.55%         54,621  1.35% 91,466 2.17% 84,480 1.78% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน         21,896  0.54%         24,579  0.61% 22,230 0.53% 24,385 0.51% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน    1,366,529  34.01%    1,432,762  35.35% 1,570,280 37.24% 1,769,080 37.32% 

รวมสินทรัพย์    4,017,731  100.00%    4,052,948  100.00% 4,216,596 100.00% 4,740,799 100.00% 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน       491,399  12.23%       349,800  8.63%      311,168  7.38% 439,317 9.27% 
ตัว๋แลกเงิน         49,035  1.22%       116,934  2.88% 213,816 5.07% 356,442 7.52% 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน       749,803  18.66%       714,130  17.62% 593,091 14.07% 708,230 14.94% 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั               584  0.01%         50,000  1.23% 50,000 1.19% 640 0.01% 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั                   -     -                   -    0.00% 49,309 1.17% - - 

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี       110,553  2.75%       101,085  2.49% 515,264 12.22% 614,342 12.96% 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย         16,543  0.41%            4,674  0.12% 2,186 0.05% 3,635 0.08% 

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

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน         73,162  1.82%         86,201  2.13% 51,039 1.21% 59,392 1.25% 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน    1,491,079  37.11%    1,422,824  35.10% 1,853,468 43.96% 2,181,998 100.00% 

เงินกูย้มืระยะยาว         58,706  1.46%         95,484  2.36% 132,699 3.15% 162,267 3.42% 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ         36,164  0.90%         52,486  1.29% - - - - 

สิทธิในการเลือแปลงสภาพ            4,333  0.11%            6,667  0.16% - - - - 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน       283,182  7.05%       195,495  4.82% 200,186 4.75% 190,848 4.03% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน               706  0.02%            1,118  0.03% 1,181 0.03% 1,302 0.03% 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 383,091 9.54% 351,250 8.66% 334,066 7.92% 354,417 7.48% 

รวมหนีสิ้น    1,874,170  46.65%    1,774,074  43.76% 2,187,534 51.88% 2,536,415 53.50% 
 

 

13. ข้อมูลสําคญัทางการเงิน 
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   ณ วนัที ่ 

   31-ธ.ค.-62  %   31-ธ.ค.-61  %  31-ธ.ค.-60 % 31-ธ.ค.-59 %  

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้       462,396  11.51%       424,640  10.47% 409,529 9.71% 409,529 8.64% 

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั       818,138  20.36%       811,966  20.03% 786,855 18.66% 786,855 16.60% 

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์            2,006  0.05%               580  0.01%         

ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ใน
บริษทัยอ่ย 

(58,428) (1.45%) (58,428) (1.44%) (58,428) (1.39%) (58,428) (1.23%) 

กาํไรสะสมจดัสรรแลว้ตามกฎหมาย         54,418  1.35%         52,000  1.28%        52,000  1.23% 52,000 1.10% 

กาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - สาํรองหุน้สามญัซ้ือคืน   -   -   -   -        49,415  1.17% 49,415 1.04% 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร       953,653  23.74%    1,220,573  30.11%   1,007,571  23.90% 1,168,911 24.66% 

หุน้สามญัซ้ือคืน                   -    0.00%                   -    0.00%       (49,415) (1.17%)      (49,415) (1.04%) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้         97,845  2.44%         21,302  0.53% 7,709 0.18% 11,366 0.24% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ    2,330,028  57.99%    2,472,633  60.99%   2,205,236  52.30%  2,370,233  50.00% 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทั
ยอ่ย 

    (186,467) (4.64%)     (192,759) (4.75%)    (176,174) (4.18%)   (165,849) (3.50%) 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น    2,143,561  53.35%    2,279,874  56.24% 2,029,062 48.12% 2,204,384 46.50% 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น    4,017,731  100.00%    4,053,948  100.00% 4,216,596 100.00% 4,740,799 100.00% 
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13.2  งบกาํไรขาดทุน 
 
 

              หน่วย: พนับาท 
  สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 

   2562  %  2561  % 2560 % 2559 % 

รายไดจ้ากการขาย    2,984,760  98.55%    2,793,848  88.06% 2,912,858 98.72% 2,831,441 97.14% 

รายไดอ่ื้น         43,865  1.45%       378,800  11.94% 37,838 1.28% 83,510 2.86% 

รวมรายได้    3,028,625  100.00%    3,172,648  100.00%   2,950,696  100.00%  2,914,951  100.00% 

ตน้ทุนขาย    2,201,260  72.68%    1,912,536  60.28%   2,084,361  70.64% 2,045,158 70.16% 

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย       382,300  12.62%       404,754  12.76%      430,861  14.60% 458,383 15.73% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       558,199  18.43%       502,622  15.84%      520,224  17.63% 560,295 19.22% 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน         69,933  2.31%         72,199  2.28%        15,090  0.51% 90,023 3.09% 

รวมค่าใช้จ่าย    3,211,692  106.04%    2,892,111  91.16%   3,050,536  103.38%  3,153,859  108.20% 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม              (57) (0.00%)           1,169  0.04%          1,475  0.05% 1,819 0.06% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (54,075) (1.79%)      (71,378) (2.25%)     (84,260) (2.86%) 76,000 2.61% 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้       (16,248) (0.54%)      (72,889) (2.30%)         2,430  0.08%       (1,604) (0.06%) 

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี     (253,447) (8.37%)       137,439  4.33%   (180,195) (6.11%)   (314,693) (10.80%) 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)     
 

  
 

  
 

  

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ขาดทุน)     (241,415)         167,682      (161,322)     (283,255)   

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย (ขาดทุน) 

    
(12,032) 

  
    

(30,243) 
  

    
(18,873) 

  
    

(31,438) 
  

      (253,447)         137,439      (180,195)     (314,693)   

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้)            

    กาํไร(ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผถืูอหุน้ของบริษทัฯ       (0.5178)         0.3890         (0.4044)     (0.7083)   

กาํไรต่อหุน้ปรับลด (บาท/หุน้)            

    กาํไร(ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผถืูอหุน้ของบริษทัฯ       (0.5178)            0.3869              
  
 

 
 

13.3  งบกระแสเงนิสด 
           หน่วย: พนับาท 

   สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  

   2562   2561  2560 2559 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน         50,708        229,724            11,539  (112,315) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน       (20,270)       324,563            43,568  (77,600) 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน         25,806      (425,646) (309,687) 223,376 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเพ่ิมข้ึน         94,656          50,179            17,243  64,686 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ       150,900        178,821  (237,338) 97,147 

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี       547,748        396,848          218,027  455,365 
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13.4  อตัราส่วนทางการเงิน 
 

     สําหรับงวด 12 เดอืน ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม  

อตัราส่วนทางการเงนิ   2562 2561 2560 2559 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio)  

อตัราส่วนสภาพคล่อง1 (เท่า)  1.78   1.84   1.43   1.36   1.50  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว2 (เท่า)  0.65   0.56   0.32   0.41   0.45  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด3 (เท่า) 0.03 0.14 0.01 (0.06) 0.00 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้4 (เท่า) 6.27 6.07 6.03 5.43 4.09 

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย5 (วนั) 57 59 60 66 88 
อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ6 (เท่า) 2.06 1.67 1.78 1.71 1.64 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย7 (วนั) 175 216 203 210 220 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ี8 (เท่า) 3.33 3.36 3.70 3.85 4.48 
ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉล่ีย9 (วนั) 108 107 97 93 80 
Cash cycle10 (วนั) 124 168 165 183 227 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  (Profitability ratio)  

อตัรากาํไรขั้นตน้11 (%) 26.25 31.54 28.44 27.77 30.01 
อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน12 (%) (5.26) (0.93) (4.21) (8.21) (4.22) 
อตัรากาํไรอ่ืน13 (%) (0.86) 9.70 0.82 (0.16) 3.85 
อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร14 (%) (32.30) (881.39) (9.41) 48.33 (0.70) 
อตัรากาํไรสุทธิ15 (%) (8.37) 4.33 (6.11) (10.80) (3.03) 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้16 (%) (10.05) 7.17 (7.05) (11.23) (2.02) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency ratio)  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์17 (%)  (6.28) 3.32  (4.02)  (6.73)  (1.92) 

อตัราอตัราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน18 (%)  (5.45)  (3.05)  (3.43)  (5.89)  (3.41) 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวร19 (%)  (14.26)  16.17   (6.54)  (14.86)  0.37  

อตัราการหมุนของสินทรัพย์20 (เท่า) 0.75 0.77 0.66 0.62 0.63 

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial policy ratio)  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้21 (เท่า) 0.87 0.78 1.08 1.15 0.82 
อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย22 (เท่า) 2.24  5.24  1.11   (0.46) 1.29  
อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (cash basis) 23 (เท่า) 0.16 0.29 0.02   (0.13) 0.00  
อตัราการจ่ายเงินปันผล24 (%) -    -    -     (7.08)  (110.12) 
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หมายเหต ุ
1 อตัราส่วนสภาพคล่อง = สินทรพัย์หมนุเวียน / หนีสิ้นหมนุเวียน 
2 อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว = (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลกัทรพัย์ในความตอ้งการของตลาด + ลูกหนีก้ารคา้และตัว๋เงินรบั) / หนีสิ้นหมนุเวียน 
3 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน / หนีสิ้นหมนุเวียนเฉลีย่ 
4 อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหนีก้ารคา้ = ขายสทุธิ / (ลูกหนีก้ารคา้ก่อนหนีส้งสยัจะสูญ + ตัว๋เงินรบัการคา้) (เฉลีย่) 
5 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ = 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหนีก้ารคา้ 
6 อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ = ตน้ทนุขาย / สินคา้คงเหลือ (เฉลีย่) *เอาเฉพาะสินคา้สําเร็จรูปไม่รวมสินคา้ระหว่างผลิต สินคา้ระหว่างทาง และวตัถดิุบ 
7 ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย่ = 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนสินคา้คงเหลือ  
8 อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้= ซื้อหรือตน้ทนุขาย / (เจ้าหนีก้ารคา้ + ตัว๋เงินจ่ายการคา้) (เฉลีย่) 
9 ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลีย่ = 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีเ้ฉลีย่  
10 Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ + ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย่ – ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลีย่ 
11 อตัรากําไรขัน้ตน้ = กําไรขัน้ตน้ / ขายสทุธิ 
12 อตัราขาดทนุจากการดําเนินงาน = ขาดทนุจากการดําเนินงาน / ขายสทุธิ 
13 อตัรากําไร(ขาดทนุ)อืน่ = กําไร(ขาดทนุ)ทีไ่ม่ไดม้าจากการดําเนินงาน / รายไดร้วม 
14 อตัราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / กําไร(ขาดทนุ)จากการดําเนินงาน 
15 อตัรากําไร(ขาดทนุ)สทุธิ = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / รายไดร้วม 
16 อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ / ส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทฯ (เฉลีย่) 
17 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ = กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ / สินทรพัย์รวม (เฉลีย่) 
18 อตัราผลตอบแทนต่อเงินลงทนุ = กําไร(ขาดทนุ)จากการดําเนินงานหลงัหกัภาษี / (สินทรพัย์รวม - หนีสิ้นหมนุเวียนทีไ่ม่มีภาระดอกเบีย้) 
19 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ถาวร = (กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ + ค่าเสือ่มราคาและตดัจําหน่าย + ค่าตดัจําหน่ายสิทธิการเช่า) / (สินทรพัย์ถาวรสทุธิ (เฉลีย่) 
20 อตัราการหมนุของสินทรพัย์ = รายไดร้วม / สินทรพัย์รวม (เฉลีย่) 
21 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ = หนีสิ้นรวม / ส่วนของผูถื้อหุน้ 
22 อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน + ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงาน + ภาษี / ดอกเบีย้จ่ายจากการดําเนินงานและ
ลงทนุ 
23 อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั (cash basis) = กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน  / (การจ่ายชําระหนีสิ้น + รายจ่ายลงทนุ + ซื้อสินทรพัย์ + เงิน
ปันผลจ่าย ) 
24 อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / กําไร(ขาดทนุ)สทุธิส่วนทีเ่ป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

1.  ภาพรวมการดําเนินธุรกจิและการเปลีย่นแปลงทีนั่ยสําคญั (Overview) 
 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ต่อไปจะเรียก “บริษทัฯ” ดาํเนินธุรกิจเป็นผูผ้ลิต จดัจาํหน่าย รวมทั้งคา้ปลีกเคร่ืองประดบัแท้
เป็นหลกั ปัจจุบนัเป็นผูน้าํดา้นการส่งออกเคร่ืองประดบัอญัมณีของไทยซ่ึงมีการกระจายฐานลูกคา้ไปยงัภูมิภาคท่ีสาํคญัของโลก 
อนัไดแ้ก่ อเมริกาเหนือ ยโุรป และเอเชีย บริษทัฯ ไดว้างโครงสร้างการบริหารท่ีสมดุลอนัประกอบดว้ย:- 
 

   ด้านการผลติ (Production Base)  
     ผลิตเคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีมีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดัขนาดการผลิต (Economies of Scale) ส่งผลให้ตน้ทุน
ในการผลิตสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และไดก้ระจายความเส่ียงทางดา้นการผลิตเพ่ือใหค้รอบคลุมแทบทุกระดบัราคา
สินคา้ โดยกลุ่มบริษทัฯ มีโรงงานใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย เวยีดนาม และอินโดนีเซีย โดยมีกาํลงัการผลิตรวมประมาณ 4 ลา้นช้ิน
ต่อปี อีกทั้งมีศนูยอ์อกแบบและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม  
 

   ด้านการจัดจําหน่าย (Distribution Base) 
     บริษทัฯ ไดป้รับแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคมากข้ึน ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีปรับตวัลดลง 
เป็นผลใหส้ัดส่วนดา้นการจาํหน่ายของกลุ่มบริษทัฯลดลงไปดว้ย อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัฯ ยงัคงรักษาฐานลูกคา้ท่ีมีความสาํคญั
ในตลาดเหล่าน้ีไว  ้โดยปัจจุบัน  บริษัทฯ มีบริษัทย่อยท่ีเป็นพ้ืนฐานการจัดจําหน่ายทั้ งส้ิน  3 บริษัท ใน  3 ประเทศ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา องักฤษ และอินเดีย 
 

   ด้านการค้าปลกี (Retail Base) 
      บริษทัฯ มีบริษทัย่อยท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการคา้ปลีก ประกอบดว้ยร้านคา้ปลีกของบริษทัเองและ 
การจัดจาํหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชียและตะวนัออกกลาง เพ่ือเข้าถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเคร่ืองประดับโดยตรง              
ปัจจุบนัมี 4 บริษทัในไทย อินโดนีเซีย เวยีดนาม และองักฤษ 
 
 จากสภาพเศรษฐกิจและสงครามการคา้ระหวา่งสหรัฐอเมริกาและจีน และการแขง็ค่าของเงินบาทอยา่งต่อเน่ืองในช่วง             
ปี 2019 เม่ือเทียบกบัสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ปอนดส์เตอร์ลิง และยโูร ซ่ึงมีผลต่อความผนัผวนของราคาทองคาํและราคา
เน้ือเงิน โดยพิจารณาไดจ้ากราคาเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 14% และ 10% ตามลาํดบั  

 
ราคาทองคาํ (USD) / ออนซ์     ราคาเงิน (USD) / ออนซ์ 
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ดา้นการตลาดและการแข่งขนั บริษทัฯ ไดแ้บ่งกลุ่มผลิตภณัฑอ์อกเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงัน้ี:-  
  

กลุ่มสินค้าที่ผลิตและออกแบบร่วมกับลูกค้า (ODM) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 ของรายได้จากการขายของปี 2562  
ซ่ึงบริษัทฯ ยงัคงรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมท่ีมีศักยภาพในการเติบโตทั้ งในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นหลัก 
สืบเน่ืองจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีการชะลอตวัในปี 2562 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อยอดคาํสั่งซ้ือจากลูกคา้ แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ 
ไดมี้การพฒันาความสามารถในการออกแบบและการผลิตอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือควบคุมตน้ทุนทางการผลิตให้สามารถแข่งขนัได ้               
ซ่ึงมุ่งเน้นการผลิต (Production) สินคา้จาํนวนมากท่ีมีคุณภาพระดบัสากลท่ีมาจากการช่างฝีมือท่ีทุ่มเทดว้ยหัวใจและเอาใจใส่                
ทุกรายละเอียด (Mass Craftsmanship) เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และมุ่งเน้นการบริหาร                         
จัดจําหน่าย  (Distribution) ท่ี เป็นของตนเองท่ีกระจายในภู มิภาคท่ีสําคัญของโลก  (Global Distribution Base) อันได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา และ สหราชอาณาจกัร  
 

กลุ่มสินค้าแบรนด์ตนเอง (OBM) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของรายได้จากการขายของปี 2562 บริษัทมีกลยุทธ์                     
ในการขยายเครือข่ายคา้ปลีกสินคา้เคร่ืองประดบัแบรนดต์นเอง เพ่ือเพ่ิมความมีเสถียรภาพใหก้บัธุรกิจของกลุ่มบริษทัในระยะยาว  
จึงมุ่งเน้นการขยายธุรกิจผ่าน 3 ช่องทางหลกั คือ ช่องทางคา้ปลีก (Retail) ช่องทางคา้ส่ง (Wholesale) และช่องทาง E-Channel 
โดยดา้นช่องทางคา้ปลีก (Retail) มุ่งพฒันาขยายธุรกิจคา้ปลีกผ่านทางร้านคา้ปลีกของตนเอง และแฟรนไชส์ มุ่งเน้นประเทศ                 
ในภูมิภาคเอเชียและตะวนัออกกลางท่ีมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ด้านช่องทางค้าส่ง (Wholesale) มุ่งเน้นการค้าส่ง
เคร่ืองประดับไปยงัผูค้า้ปลีกรายใหญ่และรายย่อย ทั้ งในสหรัฐอเมริกา และอินเดีย และด้านช่องทาง E-Channel ได้มุ่งเน้น                
ขยายฐานการจดัจาํหน่ายผา่นช่องทาง E-Commerce และ TV Shopping ในยโุรป โดยเฉพาะในองักฤษ  

 

ทั้งน้ี เพ่ือความยัง่ยนืของกิจการ บริษทัฯ จึงมุ่งบริหารจดัการทรัพยากรของบริษทัฯ อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบาย
สร้างความสมดุลของสัดส่วนยอดขายสินคา้รับจา้งออกแบบและผลิต (ODM) 50% และสินคา้แบรนดข์องตนเอง (OBM) 50% 

 

  อุตสาหกรรมอญัมณีและเคร่ืองประดบัของประเทศไทยพ่ึงพาการส่งออกเป็นหลกัพิจารณาไดจ้ากมูลค่าการส่งออกท่ี 
ประมาณ 486,217 ลา้นบาท ในปี 2562 ส่งออกเป็นอนัดบัท่ี 3 ของประเทศไทย ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขนั
ของอุตสาหกรรมฯ น้ี ในตลาดโลกไดอ้ยา่งดีเยีย่มและต่อเน่ืองมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกนั  
 

สําหรับแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมคาดว่า จะมีการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึนทั้ งดา้นราคาและคุณภาพสินคา้ อนัเน่ืองจาก                   
มีผูป้ระกอบการเป็นจาํนวนมากในอุตสาหกรรมน้ี ดงันั้นผูผ้ลิตจึงตอ้งมีการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน รวมทั้งมีการหาตลาดใหม่ๆ เพ่ือลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคา้รายสําคญั อีกทั้งตอ้งมีการพฒันาตลาดคา้ปลีกแบรนด์
ของตนเองเพ่ือกระจายความเส่ียง 
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2. ผลการดําเนินงาน และความสามารถในการทาํกาํไร (Operating Result and Profitability) 
 

 รายได้รวม 
 

     รายไดร้วมของบริษทัฯ ในปี 2562 และ 2561 จาํนวน 3,029 ลา้นบาท และ 3,173 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงลดลงจาํนวน 144 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 4.53 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากปีท่ีแลว้มีกาํไรจากการขายท่ีดิน 335 ลา้นบาท 
 

รายได้รวม 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 เพิม่ / (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,913 97.15% 2,794 98.71% 2,985 98.55% 191 6.84% 

-   การผลิต 1,282 43.45% 1,402 44.19% 1,913 63.16% 511 36.45% 

-   จดัจาํหน่าย 683 23.15% 476 15.00% 199 6.57% (277) (58.19%) 

-   คา้ปลีก 948 32.13% 916 28.87% 873 28.82% (43) (4.69%) 

รายได้อืน่ 38 1.28% 379 11.94% 44 1.45% (335) (88.38%) 

รายได้รวม 2,951 100.00 3,173 100.00 3,029 100.00% (144) (4.53%) 
 

 รายได้จากการขาย  
รายไดจ้ากลูกคา้รายหลกัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการผลิต 1,913 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 63.16 รายไดจ้าก

การจดัจาํหน่ายจาํนวน 199 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.57 และรายไดจ้ากการคา้ปลีกจาํนวน 873 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 28.82 
โดยมีสาเหตุการเพ่ิม (ลดลง) ของรายไดด้งักล่าว ดงัต่อไปน้ี 

 

 
 
รายไดจ้ากการผลิตเพ่ิมข้ึนจาก 1,402 ลา้นบาท เป็น 1,913 ลา้นบาท เน่ืองจากการปรับแผนงานของบริษทัโดยให้ลูกคา้            

มีการสั่งสินคา้ตรงมาท่ีฐานการผลิต 
 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)                                                                                                              แบบ 56-1 ประจาํปี 2562 

 

14.การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ                             ส่วนท่ี 3 หนา้ 178 

 

  
 

รายไดจ้ากการจดัจาํหน่ายลดลงจาก 476 ลา้นบาท เป็น 199 ลา้นบาท เน่ืองจาก ไดมี้การปรับเปล่ียนรูปแบบการสั่งซ้ือ
สินค้าสําหรับลูกค้าฐานจัดจาํหน่ายเป็นการสั่งสินค้าตรงกับฐานการผลิต จะเป็นการลดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าและ 
ลดค่าใชจ่้ายลง เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดดี้ข้ึน รวมถึงแผนงานในการลดขนาดธุรกิจบริษทัท่ีไม่สร้างกาํไร 

 

 
 
รายได้จากการค้าปลีกลดลงจาก 916 ล้านบาท เป็น 873 ล้านบาท เน่ืองจาก สภาวะตลาดในประทศไทยชะลอตัว                 

ในการใชจ่้ายกบักลุ่มสินคา้เคร่ืองประดบั กลุ่มบริษทัฯ จึงไดมี้การปรับแผนกลยุทธ์ของฐานการคา้ปลีก เพ่ือช่วยให้กลุ่มลูกคา้
สามารถไดรั้บบริการทั้ง 3 แบรนด์ PRIMA GOLD, PRIMA DIAMOND, PRIMA ART ภายใตก้ารดูแลของแบรนด์ “PRIMA” 
เป็นร้านคา้ Fine Jewelry แบบครบวงจร เพ่ือขยายฐานลกูคา้ในประเทศ 

 
 รายได้อืน่ 

บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนประกอบด้วย ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคาร และดอกเบ้ียจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ                   
และบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 4 ลา้นบาท กาํไรจากการยกเลิกกิจการ 5 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการให้บริการอ่ืนๆ จาํนวน                   
35 ล้านบาท รวมทั้ งส้ินจาํนวน 44 ล้านบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อนจาํนวน 335 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.38 เน่ืองจาก                   
ในปี 2561 มีผลกาํไรจากการขายท่ีดิน 
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 ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 
 

งบการเงนิรวม 
ปี 2562 ปี 2561 เพิม่ / (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการขาย 2,985 100.00% 2,794 100.00% 191 6.84% 

ตน้ทุนขาย 2,201 73.74% 1,913 68.45% 288 15.08% 

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 941 31.53% 907 32.46% 34 3.78% 

     - ค่าใชจ่้ายในการขาย 382 12.81% 404 14.46% (22) (5.37%) 

     - ค่าใชจ่้ายในการบริหาร* 559 18.73% 503 18.00% 56 11.13% 
*ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีแสดงในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 ต้นทุนขาย 
บริษัทฯ  มีต้นทุนขายจํานวน  2,201 ล้านบาท  เพ่ิม ข้ึนจํานวน  288 ล้านบาท  หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ  15.08  

จากปีก่อน จึงทาํใหภ้าพรวมในปี 2562 มีอตัรากาํไรขั้นตน้ 784 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ี 26.26% ในขณะท่ีปีก่อน
อยูท่ี่ 31.55% , อยา่งไรก็ตาม อตัรากาํไรขั้นตน้ปี 2562 จะอยูท่ี่ 27.90% หากไม่รวมผลกระทบจากค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว               
ท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนขาย  

 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
บริษัทฯ  มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจํานวน  941 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจํานวน  34 ล้านบาท  หรือเพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 3.78 เน่ืองจากบริษทัมีรายการค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวรวมอยู ่110 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่าใชจ่้ายสาํรองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังานส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต 29 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับลดฐานกิจการท่ีไม่สร้างกาํไร              
ในประเทศฝร่ังเศส เป็นขาดทุนจากการจาํหน่ายสิทธิการเช่า 11 ลา้นบาท และค่าใช้จ่ายในการปรับลดฐานการจัดจาํหน่าย                
70  ลา้นบาท หากไม่รวมผลกระทบดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ จะทาํให้มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารสุทธิ 831 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรา
การลดลงร้อยละ 6.72 สาํหรับปี 2562 ซ่ึงเป็นผลจากการควบคุมและบริหารค่าใชจ่้ายอยา่งมีประสิทธิภาพของกลุ่มบริษทัฯ 
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 กาํไร 

 

งบการเงนิรวม 
ปี 2562 ปี 2561 เพิม่ / (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขาย 2,985 100.00% 2,794 100.00% 191 6.84% 

ตน้ทุนขาย 2,201 73.74% 1,913 68.45% 288 15.08% 

กาํไรข้ันต้น 784 26.26% 881 31.55% (97) (11.06%) 

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 941 31.53% 907 32.46% 34 3.78% 

กาํไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (157) (5.27%) (26) (0.91%) (132) 516.13% 

ตน้ทุนทางการเงิน 54 1.81% 71  2.55% (17) (24.35%) 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน (73) (2.45%) (62) (2.21%) (11) 18.33% 

รายการอ่ืน 47  1.59% 369  13.19% (321) (87.15%) 

กาํไร(ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้ (237) (7.94%) 210  7.51% (447) (212.88%) 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (16) (0.54%) (73) (2.61%) 57  (77.70%) 

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 12  0.40% 31  1.11% (19) (61.29%) 

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (241) (8.08%) 168  6.01% (409) (243.55%) 

 

 กาํไรขั้นต้น 
บริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้ 784 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจาํนวน 97 ลา้นบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 11.06 จากปีก่อน เน่ืองจาก

บริษทัมีการตั้งสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานท่ีเก่ียวกบัสายผลิตตามกฎหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลง และยอดขาย             
ส่วนหน่ึงท่ีมาจากลกูคา้รายใหม่มีอตัรากาํไรขั้นตน้ตํ่ากวา่มาตรฐาน 
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 กาํไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 

บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานปี 2562 จาํนวน 157 ลา้นบาท ปรับลดลงจากปีท่ีแลว้ 132 ลา้นบาท เน่ืองจาก
บริษทัมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียวทั้งในส่วนของสายผลิตและในส่วนของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวมอยูท่ี่ 159 ลา้นบาท 
อยา่งไรกต็าม หลงัจากหกัค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว บริษทัจะมีผลกาํไรจากการดาํเนินงานปกติอยูท่ี่ 2 ลา้นบาท 
 

ผลการดาํเนินงานปกติ 
งบการเงนิรวม 

ปี 2562 ปี 2561 เพิม่ / (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการขาย 2,985 100.00% 2,794 100.00% 191 6.84% 

ตน้ทุนขาย 2,201 73.74% 1,913 68.45% 288 15.08% 

หกั ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว       

- ค่าใชจ่้ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน 

49 1.64% - - 49 100.00% 

 2,152 72.09% 1,913 68.45% 239 12.49% 

กาํไรข้ันต้น 833 27.90% 881 31.55% (48) (5.45%) 

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 941 31.52% 907 32.46% 34 3.78% 

หกั ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนเพียงคร้ังเดียว       

- ค่าใชจ่้ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน 

29 0.97% 4 0.14% 25 625% 

- ขาดทุนจากการจาํหน่ายสิทธิการเช่า 11 0.37% - - 11 100.00% 

- ค่าใชจ่้ายในการปรับลดฐานการจดั
จาํหน่าย 

70 2.35% - - 70 100.00% 

- ตั้งสาํรองสาํหรับค่าชดเชยคดีฟ้องร้องของ
บริษทัยอ่ย 

- - 3 0.10% (3) (100.00%) 

ในต่างประเทศ       

- ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการถูกประเมินภาษี
โดย 

- - 10 0.35% (10) (100.00%) 

กรมสรรพากร       

 831 27.84% 890 31.85% (59) (6.62%) 

กาํไร(ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 2 0.07% (9) (0.32%) 11 122.22% 
 

 กาํไร(ขาดทุน)ส่วนทีเ่ป็นของผู้ถอืหุ้นของบริษทัฯ 
บริษทัฯ มีผลขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จาํนวน 241 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 409 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิเท่ากับร้อยละ 8.08 เน่ืองจากอัตรากาํไรขั้นต้นท่ีลดลง รวมทั้ งค่าใช้จ่ายในขายและบริหาร                   
ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
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 อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุ้น 
สําหรับผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น (ROE) ปี 2562 อยู่ท่ี (10.05%) ลดลงจากปีก่อน ซ่ึงอยู่ท่ีระดับ 7.17% เน่ืองจาก                     

มีผลขาดทุนในส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ตามเหตุผลท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

สาํหรับผลการดาํเนินงานของปี 2562 คณะกรรมการบริษทัมีมติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือจ่ายเงินปันผล
จากกาํไรสะสม โดยใชก้าํไรสุทธิของปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 48.67 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายจากกาํไรสุทธิส่วนท่ี
ไดรั้บการส่งสริมการลงทุน ท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทั้งจาํนวนใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นโดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงิน
ปันผลในวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 และกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ีการให้สิทธิในการรับเงินปันผล
ดงักล่าวของบริษทัยงัมีความไม่แน่อนเน่ืองจากตอ้งการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 

3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 
 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 

ตารางงบแสดงฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ ประจาํปี 2562 และ 2561 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 เพิม่ / (ลด) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 548 13.63% 397  9.79% 151 38.03% 

เงินลงทุนชัว่คราว – เงินฝากสถาบนัการเงิน 1 0.01% 3  0.06% (2) (66.67%) 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 441 10.97% 431  10.63% 10 2.32% 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 45 1.11% 42  1.03% 3 7.14% 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 1,577 39.26% 1,695  41.81% (118) (6.96%) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 40 1.00% 54  1.33% (14) (25.92%) 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,651 65.99% 2,621  64.66% 30 1.14% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,367 34.01% 1,433  35.34% (66) (4.60%) 

รวมสินทรัพย์ 4,018 100.00% 4,054  100.00% (36) (0.89%) 

 

 คุณภาพของสินทรัพย์ 

 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 4,018 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 36 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 0.89 โดยสาเหตุหลกั

มาจากสินคา้คงเหลือท่ีลดลงจากประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั 
 

 การด้อยค่าของสินทรัพย์  

 ความเพียงพอของการตั้งสาํรองหรือค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 
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 ลูกหนีก้ารค้า และการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 
                                      หน่วย : ลา้นบาท 

อายุหนีค้งค้างนับจากวนัทีถ่งึกาํหนดชําระ 
ลูกหนีก้ารค้า – กจิการทีเ่กีย่วข้อง 

เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
2562 2561 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1 1 - 
คา้งชาํระ    
     ไม่เกิน 3 เดือน 3 6 (3) 
      3 – 6 เดือน 4 1 3 
      6 – 12 เดือน - 3 (3) 
      มากกวา่ 12 เดือน 38 35 3 

รวม 46 46 - 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (37) (33) (4) 
รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั – สุทธิ 9 13 (4) 

 
บริษทัฯ มีลกูหน้ีการคา้สุทธิของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั จาํนวน 9 ลา้นบาท ลดลง 4 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.77 
 

                         หน่วย : ลา้นบาท 

อายุหนีค้งค้างนับจากวนัทีถ่งึกาํหนดชําระ 
ลูกหนีก้ารค้า – กจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั เพิม่ขึน้ 

(ลดลง) 2562 2561 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 351 247 104 
คา้งชาํระ  

  
     ไม่เกิน 3 เดือน 49 123 (74) 
      3 – 6 เดือน 3 4 (1) 
      6 – 12 เดือน 8 23 (15) 
      มากกวา่ 12 เดือน 25 28 (3) 
รวม 436 425 11 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (30) (37) 7 
รวมลูกหนีก้ารค้ากจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั – สุทธิ 406 388 18 
 

 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการคา้สุทธิของลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั รวมทั้งส้ิน 406 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน   
18 ลา้นบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.64 โดยส่วนใหญ่เพ่ิมข้ึนจากยอดลูกหน้ีท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระจาํนวน 104 ลา้นบาท 
เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี  
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 สินค้าคงเหลอื 
                      หน่วย : ลา้นบาท 

สินค้าคงหลอื 2562 2561 เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

สินคา้สาํเร็จรูป 1,139 1,233 (94) 

งานระหวา่งทาํ 165 192 (27) 

วตัถุดิบ 477 450 27 

วสัดุโรงงาน 13 13 - 

สินคา้ระหวา่งทาง 0 18 (18) 

รวม 1,794 1,906 (112) 

หกั รายการปรับลดราคาทุนเป็นมูลค่าท่ีจะไดรั้บสุทธิ (217) (211) (6) 

สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 1,577 1,695 (118) 
 

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2562 บริษัทฯ  และบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือเป็นจํานวน  1,794 ล้านบาท  มียอดลดลง                         
จากส้ินปี 2561 จาํนวน 112 ลา้นบาท ซ่ึงการลดลงของสินคา้เป็นผลมาจากการบริหารจดัการทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนสําหรับรายการปรับลดราคาทุนเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ผูบ้ริหารไดพิ้จารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา้คงเหลือ
อยา่งเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนดของบริษทั 

 

4. สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุนของบริษัทฯ 

4.1  แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทุน 
 

 ส่วนประกอบงบกระแสเงินสด 
บริษทัฯ มีกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 51 ลา้นบาท 

ลดลงเป็นผลจากการท่ีบริษัทฯมีผลขาดทุนจากการดาํเนินงานหลงัจากปรับกระทบยอดรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 24 ลา้นบาท                 
ทั้งน้ีสาเหตุหลกัมาจากบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือลดลง 116 ลา้นบาท และการเพิ่มข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 52 ลา้นบาท 
และไดมี้การจ่ายค่าใชจ่้ายใหพ้นกังานท่ีเกษียณอายขุองบริษทัฯ 16 ลา้นบาท 

 

กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุนสุทธิสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จํานวน (20) ล้านบาท                       
โดยสาเหตุหลกัมาจากมาจากเงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร เพ่ือใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

 

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิสําหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาํนวน 26 ลา้นบาท สาเหตุจาก
การชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้ นและตัว๋แลกเงิน รวมถึงการชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวตามกาํหนดชาํระ  อย่างไรก็ตามในระหว่างปี 
บริษทัมีเงินสดรับจากการออกหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 

จากทั้งกิจกรรมดาํเนินงาน ลงทุน และจดัหาเงิน กลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิประจาํปี 2562 เพ่ิมข้ึนจาํนวน 151 ลา้นบาท 
และเม่ือรวมกบัเงินสดตน้งวด 397 ลา้นบาท ทาํใหมี้เงินสด ณ วนัส้ินงวด เท่ากบั 548 ลา้นบาท 
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ตารางงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ ประจาํปี 2562 และ 2561 

                               หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงนิสด 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) การดาํเนินงาน 51 230 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) การลงทุน (20) 325 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) การจดัหาเงิน 26 (426) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 94 50 

กระแสเงินสดสุทธิ 151 179 

เงินสด ณ วนัตน้งวด 397 218 

เงินสด ณ วนัส้ินงวด 548 397 
 

 หน้ีสิน 
บ ริษัทฯ  มีห น้ี สินรวมทั้ ง ส้ิ น  1,874 ล้านบาท  เพ่ิ ม ข้ึนจากปี ก่อนจํานวน  100 ล้านบาท  เน่ื อ งจากบ ริษัท                         

ไดรั้บวงเงินเพ่ิมเติม และการตั้งสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามท่ีกฎหมายกาํหนด ส่งผลให้หน้ีสินต่อทุน (D/E) 
อยูใ่นระดบั 0.87 เท่า ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัปีก่อน อยา่งไรกต็ามกลุ่มบริษทั ยงัคงมีโครงสร้างทางการเงินท่ีแขง็แกร่ง 

 

 ส่วนของผูถื้อหุน้ 
บริษทัฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 2,280 ลา้นบาท เป็น 2,144 ลา้นบาท เน่ืองจากผลขาดทุนจากการดาํเนินงาน 
 

4.2 รายจ่ายลงทุน 

บริษทัฯ ลงทุนทั้งส้ินจาํนวน 23 ลา้นบาท แบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี  
1) การลงทุนของฐานการผลิตประมาณ 8 ลา้นบาท เป็นการปรับปรุงพ้ืนท่ีโรงงานของ บมจ.แพรนด้า    

จิวเวลร่ี รวมถึงเพ่ือทดแทนเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เดิม  
2) การลงทุนของฐานคา้ปลีกและฐานจดัจาํหน่ายประมาณ 15 ลา้นบาท รวมถึงขยายร้านคา้สาขาใหม่ๆ 

เพ่ือบริการลูกค้าและกระจายสินค้าอย่างทั่วถึงของบริษัท  พรีม่าโกลด์  อินเตอร์แนชั่นแนล  
บจก.แพรนดา้เวียดนาม และบริษทัในเครือในฐานจดัจาํหน่าย 
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4.3 ความสามารถในการชําระหนีแ้ละการปฏบิตัติามเงือ่นไขการกู้ยมื 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ ไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน DSCR Ratio ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา
เงินกู ้ (ไม่ตํ่ากว่า 1.10 เท่า) เน่ืองจากในระหว่างปี 2562  ยอดขายของบริษทัฯ ยงัคงอยูใ่นช่วงฟ้ืนตวั ทาํให้ตอ้งหาแหล่ง
เงินกูร้ะยะสั้นเพ่ิมเติม เพ่ือใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ ทาํใหย้อดหน้ีสินสูงข้ึนดงักล่าว อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ จึงไดส่้ง
จดหมายถึงธนาคารเพื่อขอผ่อนผนัการดาํรงอตัราส่วน DSCR ตามเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ ซ่ึงขณะน้ีบริษทัฯ อยู่ใน
ระหวา่งดาํเนินการขอจดหมายเพ่ืออนุมติัการผอ่นปรนเง่ือนไขจากผูใ้หกู้ ้

 

5. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีจ่ะมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานในอนาคต 
 

 อตัราแลกเปล่ียน 
หากเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ยโูร และปอนดส์เตอริง ยงัคงแขง็ (อ่อน) ค่าอยา่งต่อเน่ือง จะส่งผลใหบ้ริษทัฯ อาจมี

ยอดขายลดลง (เพิ่มข้ึน) และมีผลขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียน อยา่งมีนยัสาํคญัต่อกาํไรสุทธิ 
 
 ราคาวตัถุดิบ 
ทองคาํและเน้ือเงินเป็นวตัถุดิบ ท่ีมีสัดส่วนอย่างมีนยัสําคญัต่อตน้ทุนสินคา้ ดงันั้นหากราคาทองคาํและเน้ือเงินมี

ความผนัผวนสูง (ตํ่า) หรือมีการปรับราคาข้ึน (ลง) อยา่งรวดเร็ว จะส่งผลต่อการชะลอ (เพิ่ม) คาํสัง่ซ้ือ  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

       การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีนั้น ให้กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนั
บริษทั ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี พร้อมทั้งมอบอาํนาจให้
บุคคลใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 
               

“บริษทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรอง     
ว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 
นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 
               (1)  งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  
               (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ในส่วนที่เป็น
สาระสําคญัทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว 
                (3)  บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทั ไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให้  นางสุนันทา  เตียสุวรรณ์  เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ย หากเอกสารใด             
ไม่มีลายมือช่ือของ นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์  กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

     ช่ือ                        ตาํแหน่ง           ลายมือช่ือ 

1. นางประพีร์          สรไกรกิติกลู             กรรมการบริษทั ........................................................................ 

2. นายปราโมทย ์    เตียสุวรรณ์     กรรมการบริษทั   ........................................................................                          

 

    ช่ือ                   ตาํแหน่ง           ลายมือช่ือ 

ผูรั้บมอบอาํนาจ  นางสุนนัทา เตียสุวรรณ์          กรรมการบริษทั               ........................................................................ 
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                                               เอกสารแนบ 1 

  รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท 

  

1. ขอ้มูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

1.1  รายละเอียดของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 

ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้นในบริษทั  

(%) 

ณ 28 ธันวาคม 2562 

(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 

เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

1.  นายปรีดา  เตียสุวรรณ์ 

ประธานกรรมการบริษทั  

(แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 6 มิถุนายน 2533) 

 

71  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 

5.68                เป็นคู่สมรสของ 

นางสุนนัทา 
เตียสุวรรณ์ 

 

 

 

 2557 - 2562 

 

 

 

 

 

 

 

-  ประธานกรรมการบริษทั  

 

 

- บมจ.แพรนดา้ จิวเวลรี่ 
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รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-2 

 

ชื่อ-สกลุ / 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวตักิาร
อบรม 

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้นในบริษทั  

(%) 

ณ 28 ธันวาคม 2562 

(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 

เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

2.  นางประพีร์  สรไกรกิติกลู 

รองประธานกรรมการบริษทั  

และกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม
ผกูพนับริษทัตามที่กาํหนดใน
หนงัสือรับรอง 

(แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 6 มิถุนายน 

2533) 

 

73  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  

 

 

          1.70 เป็นพี่สาวของนาย
ปรีดา 

เตียสุวรรณ์ 

  2558-2562 

  2557 - 2562 

 

 

 

 

 

- รองประธานกรรมการบริษทั 

- กรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

- กรรมการการเงินและบริหาร
ความเสี่ยง  

 

- คณะกรรมการ 

 

 

- บมจ.แพรนดา้ จิวเวลรี่ 

 

 

 

 

 

- พฒันาธุรกิจอญัมณี และ
เครื่องประดบัไทย กระทรวง
พาณิชย ์

-  มูลนิธิส่งเสริมอญัมณีและ
เครื่องประดบั 

 

 

 

 

 

 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลรี่ จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี  2562  

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-3 

 

ชื่อ-สกลุ / 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้นในบริษทั  

(%) 

ณ 28 ธันวาคม 2562 

(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

 

หน่วยงาน / บริษทั 

เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

3. นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ 

กรรมการบริษทั  และกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั
ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

(แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 6 มิถุนายน 2533) 

 

70  Ordinary National Diploma in Business 

Studies from Westminster University, 

England 

 อบรมหลกัสูตร  Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 22/2545 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 อบรมหลกัสูตรสถาบนัวิทยาการตลาดทุนรุ่น 

11 (วตท. 11) 

5.68                เป็นคู่สมรสของ 

นายปรีดา  
เตียสุวรรณ์ 

 2556 - 2559 

 2555 - 2558 

 2558 - 2562  

  

- ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม  

- ประธานกรรมการเงินและบริหาร  

ความเสี่ยง 

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเงินและ   

บริหารความเสี่ยง 

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

 บมจ.แพรนดา้ จิวเวลรี่ 

 

 

4. นางปราณี คุณประเสริฐ 

กรรมการบริษทั และกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

(แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 6 มิถุนายน 2533) 

 

67   Business Studies Course from Ealing 

Technical College, London, England  

 อบรมหลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่น 26/2547 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

           2.50 เป็นนอ้งสาวของ 

นายปรีดา 
เตียสุวรรณ์ 

 

 2559 – 2562 

 2557 - 2562 
 

  

- ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม 

 - กรรมการผูจ้ดัการ (สายตลาด) 

- กรรมการสรรหา และกาํหนด  

ค่าตอบแทน 

- กรรมการเงินและบริหารความเสี่ยง 

 

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลรี่ 

 

 

 

 

 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลรี่ จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี  2562  

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-4 

 

ชื่อ-สกลุ / 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้นในบริษทั  

(%) 

ณ 28 ธันวาคม 

2562 

(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ย้อนหลงั 

  

หน่วยงาน / บริษทั 

เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

5. นายปราโมทย ์ เตียสุวรรณ์ 

กรรมการบริษทั และ กรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามที่
กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

(แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 6 มิถุนายน 2533) 

 

69   Ordinary National Diploma in Technology  

(Mechanical Engineers) 

     from  Willesden College of Technology,      London, 

England 

  อบรมหลกัสูตร 

 - ที่จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั ไทย  

(IOD ) 

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 46/2547 

 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น16/2547   
-  Finance for Non-Finance Program (FN) รุ่น12/2547  

2.13 เป็นนอ้งชายของ 

นายปรีดา 
เตียสุวรรณ์ 

 

  2557-2562 

 

 

 

 

 

 27 ก.พ. 2562 

 

- กรรมการผูจ้ดัการ  

 (สายตลาด) 

-  กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

- กรรมการการเงินและ
บริหาร ความเสี่ยง 

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ส่งเสริมคุณค่าร่วมและ
ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

 บมจ.แพรนดา้ จิวเวลรี่ 

 

 

 

 

 

 

 

6. นางพนิดา   เตียสุวรรณ์ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั  

(แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2560) 

 

76  มธัยมศึกษาโรงเรียนอมาตยนุกลูและ 

      ศึกษาต่อดา้นภาษาจากประเทศองักฤษ 

 อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่น 25/2547 

      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

5.12 เป็นพี่สาวของ 

นายปรีดา 
เตียสุวรรณ์ 

 

  2557-2562 

 

 

 

  2560-2562 

 

 

- กรรมการสรรหาและ
กาํหนด ค่าตอบแทน 

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

ส่งเสริมคุณค่าร่วม 

- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริษทั 

 

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลรี่ 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลรี่ จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี  2562  

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-5 

 

ชื่อ-สกลุ / 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้นในบริษทั  

(%) 

ณ 28 ธันวาคม 2562 

(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

  

หน่วยงาน / บริษทั 

เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง  

7. นางสาวพิทยา  เตียสุวรรณ์ 

กรรมการบริษทั และกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั
ตามที่กาํหนดในหนงัสือรับรอง 

(แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 6 มิถุนายน 

2533) 

 

 

65   Kilburn-Polytechnic- London, 

England City and Guilds of London 

Institute 

  อบรมหลกัสูตรอญัมณีศาสตร์ 

สถาบนัอญัมณีศาสตร์แห่งเอเชีย 

(AIGS)        

  อบรมหลกัสูตร DAP สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

รุ่น 26/2004 

4.42 เป็นนอ้งสาวของ 

นายปรีดา 
เตียสุวรรณ์ 

 

  2557-2562 

 

 

- รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายผลิต)  

- กรรมการการเงินและบริหารความ
เสี่ยง 

 

 

 บมจ.แพรนดา้ จิวเวลรี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลรี่ จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี  2562  

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-6 

 

ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้นในบริษทั  

(%) 

ณ 28 ธันวาคม 2562 

(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 

เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

 8. นายวรีะชยั   ตนัติกลุ 

กรรมการอิสระ  และ
กรรมการตรวจสอบ 

(แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 

2548) 

 

77   LL.M., The university of California, at  

Berkeley, U.S.A. 

 เนติบณัฑิต สาํนกัอบรมศึกษากฎหมายแห่ง
เนติบณัฑิตยสภา 

 นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น 37 

 นกับริหารระดบัสูง สาํนกังาน ก.พ. 

   หลกัสูตร 1 รุ่น 13 

 อบรมหลกัสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่น 37/2546 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย  

 

- -  2557 –2562 

 

 

 

 

- กรรมการอิสระ  

- ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการสรรหา     
และกาํหนดค่าตอบแทน 

 

 

 บมจ.แพรนดา้ จิวเวลรี่ 

 

 

 

 

 

 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลรี่ จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี  2562  

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-7 

 

ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้นในบริษทั  (%) 

ณ 28 ธันวาคม 2562 

(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพนัธ์ 

ทาง
ครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ย้อนหลงั หน่วยงาน / บริษทั 

เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

9. นายจาํนงค ์ วฒันเกส 

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

(แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 25 มีนาคม 

2557) 

 

 

 

 

 

 

 

68   ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ. 2517 

   ปริญญาโท  MBA, University of Central Missouri, 1982  (พ.ศ. 2525) 

   ปริญญาเอก จบภาคบงัคบัหลกัสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบณัทิต  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 (ออกโดยไม่ทาํวทิยานิพนธ์) 

   ประกาศนียบตัร ภาษาองักฤษขั้นสูง (เกียรตินิยม) สถาบนับณัฑิต- 

     พฒันบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518 

    นิติศาสตร์ภาคบณัฑิต (3ปี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ พ.ศ.2521-2523 

  ประกาศนียบตัรหลกัสูตร  Director Certification Program (DCP) รุ่น  

ที่ 5/2544, Chartered Director รุ่นที่ 1/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย  (IOD)   

  ตลาดประกาศนียบตัรหลกัสูตร ผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการทุน  

(วตท.) รุ่นที่ 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 - 2557-2562 กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลรี่ 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลรี่ จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี  2562  

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-8 

 

 

 

 

ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้นในบริษทั  

(%) 

ณ 28 ธันวาคม 2562 

นับรวมคู่สมรส 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี  

ย้อนหลงั หน่วยงาน / บริษทั 

เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

10.นางรวฐิา  พงศน์ุชิต 

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

(แต่งตั้งเมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 

2555) 

 

 

 

 

 

 

 

70    ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั 

รามคาํแหง 

  ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

  อบรมหลกัสูตร Director Certificate  

Program (DCP59) สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 3) ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง ดา้นการคา้และ
การพาณิชย ์(TEPCOT) รุ่นที่ 1 

  หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมาย มหาชน สถาบนัพระปกเกลา้ 

     (ปรม.) รุ่นที่ 3 

  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ
ร่วมเอกชน วทิยาลยัป้องกนั ราชอาณาจกัร 

(ปรอ.) รุ่นที่ 15 

- -  2557-2562 กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.แพรนดา้ จิวเวลรี่ 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลรี่ จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี  2562  

รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-9 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้นในบริษทั  

(%) 

ณ 28 ธันวาคม 2562 

(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 

เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

12. นายชนตัถ ์สรไกรกิติกลู 

กรรมการบริหาร /          

ประธานกรรมการการเงินและ
บริหารความเสี่ยง 

 

 

 

41  ปริญญาตรี  Business Administration, 

Babson College, U.S.A. 

 ปริญญาโท  Accounting, University of 

Virginia, U.S.A. 

 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร TLCA  

Executive Development Program         

รุ่นที่ 6 โดยสมาคมบริษทัจดทะเบียน
ไทย 

0.11 บุตรของ 

นางประพีร์  

สรไกรกิติกลู 

 2557-2562 

 2558- 2562 

 

 

- กรรมการบริหารกลุ่ม 

- ประธานกรรมการการเงินและ
บริหารความเสี่ยง 

 

บมจ.แพรนดา้  จิวเวลรี่ 

13. นายเดชา  นนัทนเจริญกลุ 

รองกรรมการผูจ้ดัการ        

(สายตลาด)  

60   MBA in Marketing Memphis State 

University Memphis U.S.A.     

- -  2562 
 2557-2562 

- กรรมการบริษทั 

-  กรรมการบริหาร  

- กรรมการการเงินและบริหาร         

ความเสี่ยง 

 บมจ.แพรนดา้  จิวเวลรี่ 
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ชื่อ-สกลุ / ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒกิารศึกษา / ประวตักิารอบรม 

สัดส่วนการ 

ถอืหุ้นในบริษทั  

(%) 

ณ 28 ธันวาคม 2562 

(นับรวมคู่สมรส) 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลงั 

หน่วยงาน / บริษทั 

เฉพาะทีเ่กีย่วข้องกบั 

ธุรกจิบริษทั   
ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 

14.ศาสตราจารย ์ดร.                  

ชาญณรงค ์  พรรุ่งโรจน์  

64  Ed.D.(Art) Illinois State University, 

Illinois, USA.  

 หลกัสูตรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
(วปอ.47) 

 สถาบนัพระปกเกลา้ (ปรม.9) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 (ภมูิพลงัแผน่ดิน 1) 

 

- -  2561-2562 
 

 27 ก.พ. 2562 

 

- กรรมการบริหาร   

- รองกรรมการผูจ้ดัการ (สายผลิต)  

- ประธานกรรมการส่งเสริม      

คุณค่าร่วมและความรับผดิชอบ         

ต่อสังคม 

บมจ. แพรนดา้ จิวเวลรี่ 

15. นายดุษิต  จงสุทธนามณี 

กรรมการการเงินและบริหาร
ความเสี่ยง /                 

เลขานุการบริษทั 

48  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์  

    (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  

    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA)  

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 หลกัสูตร Company Secretary Program 

(CSP) 74/2016  

 หลกัสูตร Director Accreditation 

Program (DAP), Class 137/2017

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

- -  2557-2562 
 

-กรรมการการเงินและบริหาร          

ความเสี่ยง 

- เลขานุการบริษทั  

บมจ. แพรนดา้ จิวเวลรี่ 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี  2562  

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-11 

 

1.2 หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 
 

เลขานุการบริษทั คือ ผูท่ี้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั้ ง เพื่อช่วยดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษทั           

อนัไดแ้ก่ การประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนการให้คาํแนะนาํแก่กรรมการบริษทัในการปฏิบติัและดาํเนินการ      

ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ อีกทั้งดูแลใหก้รรมการบริษทัและบริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส  และสนบัสนุนใหก้ารกาํกบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี            

 

องค์ประกอบและคุณสมบตั ิ

1. ตอ้งมีความรู้ขั้นพื้นฐานในหลกัการของกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ย
บริษทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

2. ตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีในเร่ืองการกาํกบัดูแลกิจการ      

3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษทั  และความสามารถในการส่ือสารท่ีดี  

 

 หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 

1. จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานประชุมคณะกรรมการบริษทั และรายงานประจาํปี ของบริษทั 

(ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหาร 

3. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 

4. ให้คาํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการบริษทั เก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัและติดตามให ้      

มีการปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัแก่กรรมการบริษทั 

5. ให้ค ําแนะนํากรรมการบริษัทในการจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท  และจัดส่งรายงาน                  

การมีส่วนไดเ้สียใหป้ระธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. จดัทาํรายงานสารสนเทศท่ีสําคญัและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อรายงานต่อตลาดหลกัทรัพย ์            

แห่งประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

7. จดัทาํร่างนโยบายดา้นการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ เป็นตน้ 

8. แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุ้นให้ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งและติดตามการปฏิบติัตามมติและ
นโยบาย 

9. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานกาํกบัดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานักงานกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ              

ตลาดหลกัทรัพย ์และกระทรวงพาณิชย ์

10. ติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และดูแลผูถื้อหุน้อยา่งเหมาะสมใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของบริษทั 

11. ดูแลให้บริษทั  และคณะกรรมการบริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)           แบบ 56-1 ประจาํปี  2562  

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม        เอกสารแนบ 1-12 

 

12. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษทัเป็นศูนยก์ลางของขอ้มูลองคก์ร (Corporate Records) อาทิ หนงัสือจดทะเบียน
นิติบุคคล บริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบั ทะเบียนผูถื้อหุน้ และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ 

13. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 

 

1.3 กรณเีป็นบริษทัทีป่ระกอบธุรกจิหลกัโดยการถอืหุ้นในบริษทัอืน่ 

 -ไม่มี- 

  

 

 

 



               บริษทั แพรนด้า จิวเวลรี่ จํากดั (มหาชน)                                                                                                                  แบบ 56-1 ประจาํปี 2562 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัยอ่ย  เอกสารแนบ 2-1 

                                                                                                                                                                                                                      เอกสารแนบ 2 
      รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)                                                                              แบบ 56-1 ประจาํปี 2562 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  
และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance)                          เอกสารแนบ 3-1 

                           
   เอกสารแนบ 3 

 
1. รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

นางสาวรัชกร วุ่นจินา ปฏิบติังานในตาํแหน่งผูจ้ดัการสํานักงานตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ วนัท่ี 3 มกราคม 2562                  
โดยทาํหนา้ท่ีประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบ
การปฏิบติังานของทั้งองคก์รโดยมีคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 
 
วุฒกิารศึกษา  

 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 

 
ประสบการณ์ทาํงาน 

 บริษทั  กระจกไทยอาซาฮี จาํกดั(มหาชน) 
 บริษทั  ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จาํกดั 
 บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 
 

 
 
 
 
 



               บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จาํกดั (มหาชน)                                                                              แบบ 56-1 ประจาํปี 2562 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  
และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance)                          เอกสารแนบ 3-2 

 

2. หัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
 

          นายดุษิต จงสุทธนามณี ตาํแหน่งเลขานุการบริษทั เป็นหัวหน้างานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานมีหน้าท่ีในการเป็น
ศูนยก์ลางการกาํกบัดูแลการดาํเนินธุรกิจของบริษทั / กลุ่มบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย 
และกาํหนดของหน่วยงานทางการท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานักงานคณะกรรการ ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้ งน้ี
คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติันโยบายดา้นการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(Compliance Policy) โดยกาํหนดให้คณะกรรมการ
บริษทั คณะการตรวจสอบ ผูบ้ริหารระดบัสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนกังานตอ้งปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
รวมถึงมีการส่ือสารกบัพนกังานไดต้ระหนกัว่า พนกังานทุกคนมีหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการศึกษาและทาํความ
เขา้ใจในกฎหมายรวมถึงกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในงานท่ีรับผิดชอบ และปฏิบติัให้ถูกตอ้งครบถว้น เป็นไปตามกฎเกณฑ์
อยา่งเคร่งครัด 
 

คุณวุฒกิารศึกษา: 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

ประวตักิารอบรม 
 หลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) 74/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP), Class 137/2017สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD) 
 

ประสบการณ์การทาํงาน 
 ท่ีปรึกษาทางการเงิน บจก. เอฟ พี เอม็ คอนซลัแทน้ท ์
 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 ์

 

การดาํรงตาํแหน่งอืน่ๆ ในปัจจุบนั 
 บริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
        - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค 
        - ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค 
 กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
        - กรรมการบริหาร บจก. ทรัพยสิ์นสิริ  
        - กรรมการ บจก. คิน ออเทอร์ 

  
 



               บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน)                                                                             แบบ 56-1 ประจําปี 2562 

รายละเอยีดเเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน                          เอกสารแนบ 4-1 

                                                                                                                                                            เอกสารแนบ 4 
 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

      ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทฯได้จัดให้ผูป้ระเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีเป็นท่ีดินรอการพฒันาสาํหรับโครงการในอนาคตโดยใชเ้กณฑ์วิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาด (“Market Approach”)  
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ข้อมูลอืน่ๆ เอกสารแนบ 5-1 

                                                                                                                                                            เอกสารแนบ 5 
 

ข้อมูลอืน่ๆ  

 -ไม่มี- 


