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เกี่่�ยวกี่ับั
รายงานความยั�งยืนฉบัับัน้�

	 บริิษััท	 แพรินด้้า	 จิิวเวลร่ิ�	 จิำากััด้	 (มหาชน)	 จัิด้ทำาริายงาน

ความยั�งยืนปริะจิำาปี	2564	เพื�อแสด้งถึึงความม่�งมั�นในกัาริเปิด้เผย

ข้้อมูลสำาคัญด้้านกัาริพัฒาอย�างยั�งยืนข้ององค์กัริ	 คริอบคล่ม														

ผลกัาริด้ำาเนินงานด้้านสิ�งแวด้ล้อม	 สังคม	 และบริริษััทภิิบาล														

กัาริด้ำาเนินกัาริเพื�อสริ้างความยั�งยืนข้ององค์กัริโด้ยกัาริม่�งมั�น																	

“ยกัริะด้ับค่ณภิาพช่วิต	ข้ับเคลื�อนเศริษัฐกัิจิ	เป็นมิตริสิ�งแวด้ล้อม”	

ต�อผู้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยท่กักัล่�ม

ขอบัเขตกี่ารรายงาน

	 เป็นการรายงานผลการดำำาเนินงานที่่� เ กิดำข้ึ้�นระหว่่าง																						

1	มกราคม	-	31	ธันัว่าคม	2564	ครอบคลมุที่กุกระบว่นการดำำาเนนิงาน

ขึ้องบริษััที่ที่่�ดำำาเนินการในประเที่ศไที่ยเฉพาะ	 ซึ่้�งเป็นฐานการผลิต

เคร่�องประดำับอัญมณ่ีเที่่านั�น	 โดำยกำาหนดำขึ้อบเขึ้ตเน่�อหาการ	

รายงานตามผลการวิ่เคราะห์ประเดำ็นสำำาคัญด้ำานคว่ามยั�งย่น																	

ที่่�สำอดำคล้องกบักลยทุี่ธ์ัขึ้องบรษิัทัี่	และคว่ามคาดำหว่งัขึ้องผ้้ม่สำว่่นได้ำเส่ำย

ตลอดำห่ว่งโซึ่่คุณีค่า	บริษััที่ฯ	รว่บรว่มขึ้้อม้ลเพ่�อจััดำที่ำารายงานจัาก

ฝ่่ายงานและผ้้ที่่�เก่�ยว่ข้ึ้องกบัขึ้อบเขึ้ตเน่�อหาที่่�กำาหนดำ	ตามกรอบใน

การดำำาเนินงานดำ้านคว่ามยั�งย่นที่่�กำาหนดำไว่้	

แนวทางกี่ารรายงาน

	 จััดำที่ำาข้ึ้�นตามกรอบการรายงาน	 SET	 Sustainability																

Reporting	Guide	ขึ้องตลาดำหลกัที่รพัยแ์หง่ประเที่ศไที่ย	โดำยย้ดำมั�น

ปฏิิบติัตามหลกัสำากลดำา้นคว่ามยั�งย่นขึ้องสำหประชาชาต	ิ10	ประการ

และสำ นับสำนุน เป้ าหมายการพัฒนาที่่� ยั� ง ย่นขึ้ององ ค์การ

สำหประชาชาติ	 (UN	 Sustainable	 Development	 Goals:	 SDGs)																																																		

โดำยรายงานฉบบัน่�เร่ยกว่่า	รายงานคว่ามยั�งย่น	(Sustainable	Report)               

โดำยจััดำที่ำาร้ปแบบเอกสำารอิเล็กที่รอนิกส์ำ	 ซึ่้�งเผยแพร่บนเว่็บไซึ่ต์										

ขึ้องบริษััที่ฯ	www.pranda.com	หัว่ขึ้้อ	“คว่ามยั�งย่น”

 รายงานฉบบัน่�ม่การที่บที่ว่นเน่�อหาสำำาคญัโดำยผ้บ้รหิารระดำบัส้ำง

เพ่�อคว่ามเช่�อมั�นว่่าขึ้อ้ม้ลที่่�รายงานครบถ้ว้่นถ้ก้ตอ้งและครอบคลมุ

การตอบสำนองต่อผ้้ม่สำ่ว่นไดำ้สำ่ว่นเสำ่ยทีุ่กกลุ่ม	

ช่่องทางกี่ารติดต่อ

หากม่ขึ้้อสำงสำัยหร่อขึ้้อเสำนอแนะ	สำามารถ้ติดำต่อไดำ้ที่่�

สำำานักงานเลขึ้านุการบริษััที่ และนักลงทีุ่นสำัมพันธั์

บริษััที่	แพรนดำ้า	จัิว่เว่ลร่�	จัำากัดำ	(มหาชน)

อ่เมล์	:	cs@pranda.co.th;	ir@pranda.co.th																															

โที่รศัพที่์	:	+662	769-9999	ต่อ	431
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สาริจิากัปริะธานกัริริมกัาริ	
และปริะธานกัริริมกัาริบริิหาริกัล่�ม

เริ่ยน	ผู้ถึือห่้น	และผู้ม่ส�วนได้้ส�วนเส่ยท่กัท�าน	 	

	 การดำำาเนินธัุรกิจัขึ้อง	บริษััที่	แพรนดำ้า	จัิว่เว่ลร่�	จัำากัดำ	(มหาชน) 

มุ่งเน้นในการเป็นพันธัมิตรธัุรกิจัด้ำานเคร่�องประดัำบชั�นนำาขึ้องโลก								

สำร้างคว่ามเจัริญเติบโต	 และขึ้ับเคล่�อนส่้ำคว่ามสำำาเร็จัร่ว่มกับค้่ค้า											

อนัที่รงคณุีคา่	โดำยคำาน้งถ้ง้ผ้ม่้สำว่่นไดำส้ำว่่นเส่ำยที่กุกลุ่ม	ที่ั�งน่�จัากสำถ้านการณี์

การแพร่ระบาดำขึ้องโรคติดำเช่�อไว่รัสำโคโรนา	2019	(Covid-19)	ที่่�สำ่ง

ผลกระที่บตอ่อตุสำาหกรรมการผลิตเคร่�องประดำบัอญัมณีอ่ยา่งหล่กเล่�ยง

มไิดำ	้และยากตอ่การคว่บคมุการแพรร่ะบาดำขึ้องโรค	เน่�องจัากเป็นธัรุกจิั

ที่่�ต้องใชแ้รงงานฝีม่อที่่�ม่ประสำบการณีเ์ฉพาะเที่า่นั�น	บรษิัทัี่ฯ	ตระหนกั

ถ้้งคว่ามเส่ำ�ยงจัากสำถ้านการณ์ีดำังกล่าว่	 จั้งได้ำแต่งตั�งคณีะกรรมการ

บริหารสำถ้านการณี์การแพร่ระบาดำขึ้องโรคติดำเช่�อไว่รัสำ	 COVID-19	

เพ่�อที่ำาหนา้ที่่�รับผดิำชอบบรหิารจัดัำการการเฝ้่าระวั่ง	ปอ้งกนั	และคว่บคุม

โรคระบาดำ	 กำาหนดำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดำ	 และดำำาเนินการ

ตามมาตรการอยา่งเขึ้ม้งว่ดำ	โดำยบรษิัทัี่ฯ	ไดำร้เิริ�มและเป็นหนว่่ยงานแรก

ที่่�จััดำที่ำาศูนย์พักัคอย	 (Factory	 Isolation)	 เพ่�อเป็นการช่ว่ยเหล่อ

พนักงานที่่�ติดำเช่�อ	 อ่กที่ั�งเป็นการคัดำแยกผ้้ติดำเช่�อ	 ผ้้เสำ่�ยงส้ำง	 ที่ั�งขึ้อง

พนกังานและครอบครัว่	ตลอดำจันบตุร-ธัดิำา	ออกจัากครอบครัว่	ชมุชน

เพ่�อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดำขึ้องโรค	จัง้ส่ำงผลให้บรษิัทัี่ฯ	สำามารถ้รับม่อ

กับสำถ้านการณี์โคว่ิดำ-19	 ไดำ้เป็นอย่างด่ำ	 โดำยไม่เกิดำการแพร่ระบาดำ

ลุกลามแผ่ขึ้ยายเป็นว่งกว้่าง	 และไม่ส่ำงผลกระที่บเส่ำยหายต่อธัุรกิจั							

ขึ้องบริษััที่	 อันเป็นคว่ามภาคภ้มิใจัเป็นอย่างยิ�งในผลดำำาเนินการขึ้อง													

คณีะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดำขึ้องไว่รัสำโคว่ิดำ-19

	 ที่า่มกลางการเปล่�ยนแปลงเที่คโนโลย่แบบรว่ดำเรว็่ฉบัพลนั	รว่มถ้ง้

ปัญหาจัากการเปล่�ยนแปลงสำภาพภ้มิอากาศ	 ปัญหาสัำงคมตลอดำจัน

ปัญหาดำ้านสำิที่ธัิมนุษัยชนที่่�ม่คว่ามซึ่ับซึ่้อน	และปัญหาการแขึ้่งขึ้ันที่าง

ธัรุกจิัที่่�ที่ว่่คว่ามรนุแรงมากข้ึ้�น	บรษิัทัี่ฯ	จัง้มุ่งเนน้การบรหิารคว่ามเส่ำ�ยง

ที่่�ช่ว่ยให้ฝ่่าฟันอุปสำรรค	และสำามารถ้แสำว่งหาโอกาสำจัากคว่ามที่้าที่าย

ต่างๆ	ให้กลับมาเติบโตอย่างต่อเน่�องและมั�นคง	
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นายปริ่ด้า	เต่ยส่วริริณ์

ประธัานกรรมการบริษััที่

นางปริาณี		ค่ณปริะเสริิฐ					

ประธัานกรรมการบริหารกลุ่ม

	 สำำาหรับในปี	 2564	 บริษััที่ฯ	 ได้ำม่การกำาหนดำคว่ามเสำ่�ยงแบบ							

องค์รว่ม	ที่ั�งคว่ามเสำ่�ยงต่อการดำำาเนินธุัรกิจัขึ้องบริษััที่	 และคว่ามเสำ่�ยง

ดำา้นสิำ�งแว่ดำลอ้ม	ที่ั�งดำา้นสำงัคมที่่�ครอบคลมุถ้ง้การเคารพสำทิี่ธัมินุษัยชน

และดำ้านการกำากับด้ำแลกิจัการที่่�ด่ำ	 ซึ่้�งจัะที่ำาให้การกำาหนดำกลยุที่ธ์ั

บริหารคว่ามเส่ำ�ยงขึ้ององค์กรรอบดำ้านและช่ว่ยให้การตัดำสำินใจัเชิงกล

ยุที่ธั์ม่ประสำิที่ธัิผลมากยิ�งขึ้้�น

ด้้านกัาริดู้แลสิ�งแวด้ล้อม

	 จัากการเปล่�ยนแปลงสำภาพภ้มิอากาศโลกที่่�แปรปรว่นและ											

ที่ว่่คว่ามรุนแรง	 ซึ่้�งเป็นปัญหาที่่�ประชาคมโลกเห็นร่ว่มกันต้องหา

หนที่างลดำปริมาณีก๊าซึ่เร่อนกระจัก	 เพ่�อจัำากัดำอุณีหภ้มิโลกไม่ให้										

เพิ�มข้ึ้�นเกิน	 1.5	 องศาเซึ่ลเซึ่่ยสำ	 บริษััที่ฯ	 ในฐานะเป็นส่ำว่นหน้�งขึ้อง

ประชาคมโลกจั้งพร้อมที่่�จัะดำำาเนินการอย่างเต็มคว่ามสำามารถ้	

	 โดำยในปี	2564	บริษััที่ฯ	สำมัครใจัเขึ้้าร่ว่มโครงการลดำก๊าซึ่เร่อน

กระจักขึ้ององค์การบริหารจััดำการก๊าซึ่เร่อนกระจัก	(องค์การมหาชน)	

บริษััที่ฯ	 ในฐานะเป็นส่ำว่นหน้�งขึ้องประชาคมโลก	 ม่คว่ามมุ่งมั�นที่่�														

จัะสำนับสำนุนเป้าหมายการพัฒนาที่่�ยั�งย่นขึ้ององค์การสำหประชาติ	

(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	จัง้พรอ้มตอบสำนองตอ่การ

แก้ปัญหาดำังกล่าว่	 อ่กที่ั�งจััดำให้ม่คณีะกรรมการสำ่งเสำริมคุณีค่าร่ว่ม										

และคว่ามยั�งย่นองคก์ร	และอนกุรรมการด้ำาน	ESG	ด้ำแลเป็นการเฉพาะ

นอกจัากน่�บริษััที่ฯ	 ยังม่การเฝ่้าระว่ังและติดำตามสำถ้านการณี์การ

เปล่�ยนแปลงสำภาพภ้มิอากาศที่่�อาจัม่ผลกระที่บต่อระดำับคว่ามเสำ่�ยง		

ขึ้องบริษััที่อย่างใกล้ชิดำเพ่�อบริหารจััดำการคว่ามเสำ่�ยงให้อย่้ในระดำับ											

ที่่�ยอมรับไดำ้และสำามารถ้ดำำาเนินธัุรกิจัไดำ้อย่างยั�งย่น

ด้้านความริับผิด้ชอบต�อสังคม

	 บริษััที่ฯ	 ดำำาเนินธัุรกิจัโดำยคำาน้งถ้้งคว่ามรับผิดำชอบต่อสำังคม									

ไมว่่่าจัะเป็นการปฏิิบตัติอ่พนักงานอยา่งเป็นธัรรมโดำยย้ดำถ้อ่และปฏิิบตัิ

ตามหลักสำิที่ธัิมนุษัยชน	 ตลอดำระยะเว่ลาดำำาเนินธัุรกิจัมากว่่า	 48	 ปี								

ดำ้ว่ยการจััดำให้ม่สำว่ัสำดำิการค่าตอบแที่นต่างๆ	ที่่�เป็นธัรรม	สำนับสำนุนให้

พนักงานกลุ่มบริษััที่ฯ	 ม่เงินออมไว้่ใช้หลังการลาออกจัากงานหร่อ						

หลังการเกษั่ยณีอายุ	 ม่การจััดำตั�งสำหกรณี์ออมที่รัพย์พนักงาน																			

ในเคร่อบริษัทัี่ฯ	และม่กองทุี่นสำำารองเล่�ยงช่พ	จัดัำใหม่้สำภาพแว่ดำล้อมใน

การที่ำางานที่่�เหมาะสำมเปร่ยบเสำม่อนบ้านหลังที่่�สำอง	 ให้การด้ำแลดำ้าน

อาช่ว่อนามัยและคว่ามปลอดำภัยในการปฏิิบัติงาน	 และการสำ่งเสำริม

พัฒนาที่ักษัะ	 เพิ�มพ้นศักยภาพอย่างต่อเน่�อง	 รว่มถ้้งได้ำจััดำตั�งศ้นย์

พัฒนาเดำ็กเล็ก	 สำำาหรับบุตร-ธัิดำาขึ้องพนักงาน	 และการให้โอกาสำแก่								

ผ้ด้้ำอยโอกาสำและผ้พิ้การ	ตลอดำจันสำนับสำนุนการศก้ษัาใหเ้ยาว่ชนคนไที่ย

ไดำ้ม่คว่ามร้้และที่ักษัะด้ำานสำาขึ้าวิ่ชาช่พ	 ภายใต้โครงการ	 การศ้กษัา

ระบบที่ว่ิภาค่	 และมุ่งมั�นรับผิดำชอบต่อล้กค้าดำ้ว่ยคุณีภาพขึ้องสำินค้า	

และการส่ำงมอบที่่�ตรงเว่ลา	 รว่มที่ั�งบริหารจััดำการค้่ค้า	 โดำยการจััดำซึ่่�อ	

จััดำจ้ัางที่่�โปร่งใสำยุติธัรรม	 ตลอดำจันการพัฒนาชุมชน	 และสำังคม														

โดำยการเสำริมสำร้างศักยภาพขึ้องชุมชนและสัำงคมเพ่�อคว่ามผ้กพัน													

ที่่�ยั�งย่น

ด้้านบริริษััทภิิบาล

	 จัากคว่ามมุ่งมั�นในการดำำาเนินงานธัรุกจิับนพ่�นฐานหลักการกำากบั

ด้ำแลกจิัการที่่�ด่ำ	บรษิัทัี่ฯ	ได้ำรบัผลการประเมนิการกำากบัด้ำแลกจิัการขึ้อง

บริษััที่จัดำที่ะเบ่ยนระดำับ	“ดำ่เลิศ”	ติดำต่อกัน	5	ปีต่อเน่�อง	รว่มถ้้งไดำ้รับ

การรับรองเป็นสำมาชิกขึ้องแนว่ร่ว่มปฏิิบัติขึ้องภาคเอกชนในการ													

ตอ่ตา้นที่จุัรติ	(Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	

Against	Corruption:	CAC)	ตั�งแต่ปี	2560	จันถ้้งปัจัจัุบัน	ตลอดำจันม่

การบริหารคว่ามเสำ่�ยงอย่างม่ประสำิที่ธัภาพ	และม่ระบบคว่บคุมภายใน

ที่่�ด่ำ	รว่มที่ั�งตระหนักถ้ง้ที่กุหว่่งโซึ่ข่ึ้องธัรุกจิั	(Value	Chain)	โดำยบรษิัทัี่ฯ

ไดำ้เขึ้้าร่ว่มเป็นสำมาชิกขึ้องสำภาเคร่�องประดำับที่่�ม่คว่ามรับผิดำชอบ	หร่อ	

Responsible	 Jewellery	 Council	 (RJC)	 ซึ่้�งเป็นองค์กรในการสำร้าง

มาตรฐานการผลิตเคร่�องประดำบัที่่�คำาน้งถ้ง้คว่ามรบัผดิำชอบตอ่สิำ�งแว่ดำล้อม

และสัำงคม	และม่การดำำาเนนิการสำร้างสำรรค์นวั่ตกรรมภายในองค์กรเพ่�อ

สำนับสำนุน	 และกระตุ้นให้พนักงานทีุ่กระดัำบม่คว่ามคิดำริเริ�มสำร้างสำรรค์

ในการที่ำางาน	สำามารถ้ดำัดำแปลงเคร่�องใช้	 เคร่�องม่อ	และกระบว่นการ

ที่ำางาน	 เพ่�อเพิ�มประสำิที่ธัิภาพ	 ประสำิที่ธัิผล	 ลดำต้นทีุ่นการผลิต														

สำร้างคว่ามยั�งย่นให้แก่องค์กร

สนับสน่นเป้าหมายกัาริพัฒนาท่�ยั�งยืน

	 บริษััที่ฯ	 ม่คว่ามมุ่งมั�นที่่�จัะสำนับสำนุนเป้าหมายการพัฒนาที่่�						

ยั�งย่นขึ้ององค์การสำหประชาชาติ	(Sustainable	Development	Goals:	

SDGs)	 โดำยบมจั.แพรนดำ้า	 จัิว่เว่ลร่�	 มุ่งเน้น	 6	 กลุ่มเป้าหมาย	 ไดำ้แก่								

1)	คว่ามเที่่าเที่่ยมที่างเพศ	 	2)	การเติบโตที่างเศรษัฐกิจัและการจั้าง

งานที่่�ดำ	่	3)	การผลติและบรโิภคที่่�ยั�งยน่	4)	รบัมอ่กับการเปล่�ยนแปลง

สำภาพภ้มิอากาศ		5)	สำันติภาพและคว่ามสำงบสำุขึ้	และ	6)	หุ้นสำ่ว่นเพ่�อ

การพัฒนาที่่�ยั�งย่น	

	 รายงานคว่ามยั�งย่นฉบับน่�ได้ำนำาเสำนอแนว่คิดำ	 แนว่ที่าง	 และ							

ผลการดำำาเนินงานการพัฒนาอยา่งยั�งย่น	ในปี	2564	ซึ่้�งสำะที่อ้นถ้ง้คว่าม

มุ่งมั�น	และย้ดำมั�นขึ้องบรษิัทัี่ฯ	ตอ่แนว่ที่างการพฒันาอยา่งยั�งย่นในการ

สำร้างคว่ามเติบโตขึ้ององค์กรให้สำามารถ้เก่�อก้ลต่อสิำ�งแว่ดำล้อม	 และ

สำังคม	ตลอดำจันการกำากับดำ้แลกิจัการให้ดำำารงอย้่ไดำ้อย่างยั�งย่น	

	 สำุดำที่้ายน่�	 ในนามคณีะกรรมการ	 บมจั.แพรนด้ำา	 จัิว่เว่ลร่�															

ขึ้อขึ้อบคุณีผ้ถ้้่อหุน้	และผ้ม้ส่ำว่่นไดำเ้สำย่ทีุ่กกลุม่ที่่�ใหค้ว่ามไว่ว้่างใจั	และ

สำนับสำนุนบริษััที่ฯ	 ด้ำว่ยด่ำเสำมอมา	 คณีะกรรมการ	 คณีะผ้้บริหาร	 และ

พนักงานยังคงมุ่งมั�น	 ทีุ่่มเที่ในการปฏิิบัติหน้าที่่�ขึ้องตนเองภายใต้

จัริยธัรรมและจัรรยาบรรณีในการดำำาเนินธุัรกิจั	 การต่อต้านการทุี่จัริต

คอร์รัปชั�นในทีุ่กร้ปแบบ	 ตลอดำจันขึ้ับเคล่�อนองค์กรส่้ำคว่ามยั�งย่น						

สำ่บไป

บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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ภาพรวมองค์กี่ร

	 กลุ่มบริษััที่	 แพรนดำ้า	 (Pranda	Group)	ดำำาเนินธัุรกิจัเป็นผ้้ผลิต	 จััดำจัำาหน่าย	 และค้าปล่ก

เคร่�องประดำับแที่้เป็นหลัก	 ซึ่้�งม่การกระจัายฐานล้กค้าไปยังภ้มิภาคที่่�สำำาคัญขึ้องโลก	 อันได้ำแก่	

อเมริกาเหน่อ	ยุโรป	และเอเช่ย	ปัจัจัุบันบริษััที่	แพรนดำ้า	จัิว่เว่ลร่�	จัำากัดำ	(มหาชน)	เป็นผ้้นำาดำ้าน

การสำ่งออกเคร่�องประดำับอัญมณี่ขึ้องไที่ย	

ปริะวัติบริิษััทฯ	

ลักัษัณะกัาริปริะกัอบธ่ริกัิจิ

วิสัยทัศน์	พันธกัิจิ	กัลย่ทธ์	และค่ณค�าริ�วมข้ององค์กัริ

วิสัยทัศน์
“เริาจิะเป็นพันธมิตริธ่ริกัิจิด้้านเคริื�องปริะด้ับชั�นนำาข้องโลกัท่�ริ�วมสริ้างความเจิริิญเติบโต

	และความสำาเริ็จิให้กัับคู�ค้าอันทริงค่ณค�าข้องเริา”

พันธกัิจิ

ดำำาเนินธัุรกิจัเคร่�องประดำับระดำับงานฝีม่อ	โดำยใช้คว่ามเป็นม่ออาช่พ	

สำร้างสำรรค์ผลิตภัณีฑ์์ที่่�ม่คุณีภาพสำมำ�าเสำมอในปริมาณีมาก	

เป็นองค์กรที่่�ย้ดำมั�นผลประโยชน์ขึ้องผ้้ม่สำ่ว่นไดำ้สำ่ว่นเสำ่ยเป็นศ้นย์กลาง

ย้ดำถ้่อคว่ามเป็นธัรรม	และรับผิดำชอบต่อสำิ�งแว่ดำล้อมและสำังคมโดำยรว่ม

เป็นองค์กรที่่�ใสำ่ใจัต่อทีุ่กคว่ามต้องการ	และโอกาสำที่างธัุรกิจัขึ้องค้่ค้า	

เพ่�อสำร้างคว่ามสำำาเร็จัที่่�ยั�งย่นร่ว่มกัน

ที่ำาหน้าที่่�เป็นตัว่แที่น	และสำนับสำนุนอุตสำาหกรรมเคร่�องประดำับไที่ย

พัฒนาก้าว่สำ้่ระดำับโลก

สำร้างโอกาสำ	เสำริมศักยภาพ	และยกระดำับคุณีภาพช่ว่ิตที่่�ดำ่ขึ้้�นให้กับบุคลากร

1.

5.

2.

4.

3.

	 บริษััที่	แพรนด้ำา	จัิว่เว่ลร่�	จัำากัดำ	(มหาชน)	(“PDJ”)	ก่อตั�งขึ้้�นเม่�อปี	พ.ศ.	2516	ในนามขึ้อง

บริษััที่	 แพรนดำ้า	 ดำ่ไซึ่น์	 จัำากัดำ	ต่อมาไดำ้จััดำตั�ง	 บริษััที่	 แพรนดำ้า	 จัิว่เว่ลร่�	 จัำากัดำ	 ขึ้้�นอย่างเป็น

ที่างการเม่�อวั่นที่่�	 27	 เมษัายน	 2527	 และไดำ้นำาหุ้นสำามัญเขึ้้าจัดำที่ะเบ่ยนในตลาดำหลักที่รัพย์								

แห่งประเที่ศไที่ย	 เม่�อว่ันที่่�	 6	 กรกฎาคม	 2533	 ซึ่้�งไดำ้แปรสำภาพเป็นบริษััที่มหาชนจัำากัดำ															

เม่�อว่ันที่่�		3	มิถุ้นายน	2537	ปัจัจัุบันบริษััที่ฯ	ม่ทีุ่นจัดำที่ะเบ่ยน	634.77	ล้านบาที่	เป็นทีุ่นที่่�ออก

และชำาระแล้ว่	539.026	ล้านบาที่	 โดำยม่ที่่�ตั�งสำำานักงานใหญ่เลขึ้ที่่�	 28	ซึ่อยบางนา-ตราดำ	28	

แขึ้ว่งบางนาใต้	เขึ้ตบางนา	กรุงเที่พมหานคร	10260

4 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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กัลย่ทธ์

ค่ณค�าริ�วมข้ององค์กัริ

กัลย่ทธ์กัาริเติบโต	(Growth	Strategy)
1.	 มุ่งขึ้ยายธัุรกิจักลุ่มสำินค้ารับจั้างออกแบบและผลิต	 (ODM)	 โดำยใช้ประสำบการณี์	 และคว่าม

เช่�ยว่ชาญในตลาดำสำร้างเสำริมโอกาสำการเติบโตขึ้องค้่ค้า

2.	 ขึ้ยายธัุรกิจัสำนิค้าแบรนดำข์ึ้องตนเอง	(OBM)	โดำยนำาเสำนอผลติภณัีฑ์ท์ี่่�ม่คว่ามแตกตา่ง	จัากค้่ค้า

กัลย่ทธ์กัาริผลิต	
1.	 สำร้างวั่ฒนธัรรมการทีุ่่มเที่ที่ำางานดำ้ว่ยหัว่ใจั	เอาใจัใสำ่ทีุ่กรายละเอ่ยดำ	ดำ้ว่ยแนว่ที่างที่่�เป็นแก่นแที่้

ขึ้ององค์กรที่่�ย้ดำถ้่อร่ว่มกัน	(Core	Values)

2.	 พฒันาที่กัษัะ	ข่ึ้ดำคว่ามสำามารถ้ขึ้องบุคลากรอย่างต่อเน่�อง	ในการเป็นที่ม่งานม่ออาช่พที่่�เช่�ยว่ชาญ

แต่ละสำายงาน

3.	 สำร้างคว่ามสำุขึ้ให้กับบุคลากรดำ้ว่ยการพัฒนาคุณีภาพช่วิ่ตที่่�ครอบคลุมทีุ่กด้ำาน	 อันเป็นปัจัจััย										

สำ้่คว่ามสำำาเร็จั	ที่่�สำะที่้อนผ่านผลงานเคร่�องประดำับคุณีภาพงานฝีม่อ

4.	 สำร้างบุคลากรเพ่�อรองรับการขึ้ยายงานในอนาคต	 ด้ำว่ยการจััดำการศ้กษัาระบบที่วิ่ภาค่ในการ

พัฒนาช่างฝีม่อจัำานว่นมากอย่างต่อเน่�อง	และเป็นระบบ

กัลย่ทธ์กัาริค้าปล่กั
1.	 มุ่งพัฒนาแบรนดำ์ขึ้องตนเองที่่�น่าเช่�อถ้่อ	โดำยม่สำินค้าที่่�ม่คุณีภาพและคว่ามแตกต่างอย่างโดำดำเดำ่น

2.	 ขึ้ยายเคร่อขึ้่ายที่างการตลาดำผ่าน	Omnichannel	และตัว่แที่นจัำาหน่ายที่่�ได้ำรับการแต่งตั�ง

กัลย่ทธ์สริ้างความยั�งยืน
1.	 จััดำสำรรที่รัพยากรและการบริหาร	 เพ่�อนำาไปส่้ำคว่ามสำมดำุล	 ขึ้องสำัดำสำ่ว่นยอดำขึ้ายสิำนค้ารับจั้าง

ออกแบบและผลิต	(ODM)	50%	และสำินค้าแบรนดำ์ขึ้องตนเอง	(OBM)	50%

2.	 พฒันาระบบบรหิารการเงนิให้ม่ประสำทิี่ธัภิาพ	รกัษัาว่นิยัที่างการเงนิอยา่งเครง่ครดัำ	สำรา้งระบบ

บริหารคว่ามเสำ่�ยงในกลุ่มบริษััที่

3.	 ใช้หลักการบริหารงานที่่�ม่คว่ามรับผิดำชอบต่อสำังคม	 และขัึ้บเคล่�อนธัุรกิจัเพ่�อคว่ามยั�งย่นที่่�

ครอบคลุมที่ั�งในดำ้านสิำ�งแว่ดำล้อม	 สำังคม	 และบรรษััที่ภิบาล	 (Environmental	 Social	 and											

Governance:	ESG)	

4.	 ปฏิิบัติตามหลักการกำากับด้ำแลกิจัการที่่�ด่ำ	 คว่ามรับผิดำชอบต่อสัำงคม	 และพันธัสัำญญาโลกขึ้อง

สำหประชาชาต	ิ(UN	Global	Compact)	อย่างเคร่งครัดำ	และย้ดำหลกัการดำำาเนนิงานตามเปา้หมาย

การพัฒนาที่่�ยั�งย่น	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)		

5.	 เป็นองค์กรแห่งการเร่ยนร้้	เพ่�อการพัฒนาอย่างไม่หยุดำยั�ง

Teamwork
ผนึกักัำาลังริ�วมมือสริ้างสริริค์
เราม่หัว่ใจัที่่�ทีุ่่มเที่	ร่ว่มกันที่ำางาน	เสำม่อนเป็น	ครอบครัว่เดำ่ยว่กัน

Continuous	Improvement
พัฒนาอย�างไม�หย่ด้ยั�ง
เราเป็นม่ออาช่พที่่�เช่�ยว่ชาญ	ใฝ่่หาคว่ามร้้และประสำบการณี์เพ่�อพัฒนาตนเอง	และสำร้างสำรรค์สำิ�งใหม่ๆ	อย้่เสำมอ

Stakeholder	Focus
ใส�ใจิท่กัสายสัมพันธ์
เราตระหนักถ้้งผ้้ที่่�ม่ส่ำว่นได้ำส่ำว่นเส่ำยต่อองค์กรเราเป็นสำำาคัญ	 เราจั้งม่คว่ามเอาใจัใส่ำและรับผิดำชอบ

ต่อล้กค้า	ค้่ค้า	เพ่�อนร่ว่มงาน	ผ้้ถ้่อหุ้น	สำิ�งแว่ดำล้อมและสำังคมโดำยรว่ม
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ผู�ถือหุ�น

บริษัท แพรนด�า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา

ประธาน
ปรีดา  เตียสุวรรณ�

รองประธาน
ปราโมทย� เตียสุวรรณ�

คณะกรรมการตรวจสอบ /
สรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

ประธาน
รวิฐา พงศ�นุชิต

กลุ�มธุรกิจ OMNICHANNEL DISTRIBUTIONกลุ�มธุรกิจการผลิต

คณะกรรมการบริหารกลุ�ม

ประธาน
ปราณ� คุณประเสริฐ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

สำนักงานตรวจสอบภายใน

บจก.
แพรนด�า
เวียดนาม

บมจ.
แพรนด�า จิวเวลรี่

กรุงเทพฯ & 
นครราชสีมา

(ประเทศไทย)

บจก.
แพรนด�า
เวียดนาม

บจก.
พรีม�าโกลด�

อินเตอร�
เนชั่นแนล

(ประเทศไทย)

บจก.
แพรนด�า

ยูเค

บมจ.
แพรนด�า
อินเดีย

กลุ�มธุรกิจสนับสนุน

บจก.
เคแซด

แพรนด�า
(ประเทศไทย)

บจก.
แพรนด�า
ลอดจิ�ง

นครราชสีมา
(ประเทศไทย)

คณะกรรมการส�งเสริมคุณค�าร�วม
และความย่ังยืนองค�กร

ประธาน
ศ.ดร. ชาญณรงค� พรรุ�งโรจน�

คณะกรรมการการเงิน
และบริหารความเส่ียง

ประธาน
ชนัตถ�  สรไกรกิติกูล

ม่ผลบังคับใช้	ว่ันที่่�	1	มกราคม	2565

โครงสร้างกี่ลุ่่่มบัริษััท

6 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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1.	 สินค้าท่�ผลุ่ิตแลุ่ะออกี่แบับัร่วมกี่ับัลุู่กี่ค้า	

 (ORIGINAL DESIGN MANUFACTURING: ODM)

2.	 สินค้าแบัรนด์ของตนเอง

 (OWN BRAND MANUFACTURING: OBM)

	 บริษัทัี่ฯ	ม่สิำนคา้แบรนดำต์นเองที่่�ว่างตำาแหนง่ที่างการตลาดำ

ที่่�แตกต่างกันเพ่�อจัับกลุ่มเป้าหมายผ้้ ใช้เคร่�องประดำับแที่้

คุณีภาพสำง้	ผา่นชอ่งที่างค้าปลก่ที่่�บรหิารโดำยบรษิััที่และรา้นค้า

ปล่กตวั่แที่น		โดำยมุ่งเนน้การสำรา้งคว่ามม่เสำถ้ย่รภาพใหก้บัธัรุกจิั

ขึ้องกลุ่มบริษััที่ในระยะยาว่	ประกอบดำ้ว่ย

• PRIMA	 ร้านจัำาหน่ายเคร่�องประดำับและงานหัตถ้ศิลป์

ที่องคำา		ให้บริการแบบ	One-Stop-Service	จัำาหน่าย

สำินค้าเคร่�องประดำับที่องคำาบริสุำที่ธั์	 99.9%	 PRIMA	

GOLD		เคร่�องประดำบัเพชร	PRIMA	DIAMOND	และงาน

หัตถ้ศิลป์ที่องคำา	 99.9%	 PRIMA	 ART	 โดำยม่ร้านค้า

ปล่กขึ้องตนเองในหา้งสำรรพสำนิคา้และช่องที่างออนไลน์

ในประเที่ศไที่ยและเว่่ยดำนาม	

• PRIMA	 GOLD	 เคร่�องประดัำบที่องคำาบริสุำที่ธัิ�	 99.9%	

จัำาหนา่ยผา่นรา้นคา้ปล่กตัว่แที่น	ในประเที่ศอนิโดำน่เซึ่ย่

ฟิลิปปินสำ์	สำหรัฐอาหรับเอมิเรตสำ์	โอมาน	และอ่ยิปต์

• PRIMA	 ART	 งานหัตถ้ศิลป์ที่องคำา	 99.9%	 จัำาหน่าย

ผ่านร้านค้าปล่กตัว่แที่น	ในประเที่ศอินเดำ่ย

• Merii	 เคร่�องประดำับเงินคุณีภาพส้ำง	 ฝังพลอย	 Cubic	

Zirconia	 จัำาหน่ายผ่านร้านค้าปล่กขึ้องตนเอง	 ในห้าง

สำรรพสำินค้าและช่องที่างออนไลน์	ในประเที่ศไที่ย

•  Gemondo	ธัรุกิจั	E-Commerce	จัำาหนา่ยเคร่�องประดัำบ

อัญมณี่แที่้	 ผ่านที่างช่องที่างออนไลน์	 เว็่บไซึ่ต์ขึ้อง

ตนเอง	Gemondo.co.uk	และ	Gemondo.co.th	และร้านค้า

ออนไลน์	เช่น	Amazon	อังกฤษัและอเมริกา		Zalando	

เยอรมน่	เป็นต้น

	 บรษิัทัี่ฯ	ม่ที่ม่งานที่่�ม่ประสำบการณีแ์ละคว่ามชำานาญในด้ำาน

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณีฑ์์เพ่�อพัฒนาสำินค้าร่ว่มกับล้กค้า	

(Original	 Design	Manufacturing:	 ODM)	 ที่ั�งเคร่�องประดัำบ

ที่องคำา	เคร่�องประดำับเงิน	เคร่�องประดำับที่องเหล่อง	ฝังอัญมณี่

หร่อประกอบวั่สำดุำร้ปแบบหลากหลายตามคว่ามต้องการขึ้อง

ล้กค้า	 โดำยม่ล้กค้าที่่�สำำาคัญที่่�เป็นแบรนดำ์เคร่�องประดัำบกลุ่ม	

“Designer	 Brands”	 และ	 “Affordable	 Fine	 Jewelry”	 ใน

สำหรัฐอเมริกา	 ยุโรป	 และเอเช่ยซ้ึ่�งม่ช่องที่างการจััดำจัำาหน่ายที่่�

หลากหลาย	ประกอบดำว้่ย	ร้านคา้ปล่กเคร่�องประดำบั	ห้างสำรรพสำนิคา้

ร้านค้าปล่กเคร่อขึ้่าย(Chain	 Store)	 การขึ้ายผ่าน	 website	

โที่รที่ัศน์	(TV)	กลุ่มธัุรกิจัขึ้ายผ่านแคตตาล็อก	

บริษััที่ฯ	แบ่งลักษัณีะขึ้องผลิตภัณีฑ์์เป็น	2	กลุ่มหลัก	ไดำ้แก่	

ผลุ่ิตภัณฑ์์
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ห่่วงโซ่่ค่ณค่าของแพรนด้า

	 การที่่�แพรนดำา้สำามารถ้ผลติงานฝีม่อที่่�ม่คุณีภาพสำมำ�าเสำมอในปรมิาณีมากใหก้บัล้กค้าระดัำบโลก	รว่มถ้ง้การจัดัำจัำาหนา่ยสำนิคา้แบรนดำต์นเอง

ไดำ้นั�น	 เน่�องมาจัากกระบว่นการบริหารจััดำการอย่างม่ระบบขึ้องแพรนดำ้า	 ซึ่้�งไดำ้สำร้างคุณีค่า	 และสำ่งต่อคุณีค่าจัากหน่ว่ยงานหน้�งไปยัง																										

อ่กหน่ว่ยงานหน้�ง	 เพ่�อเพิ�มคุณีค่าส้ำงสำุดำให้กับสำินค้าและบริการที่่�จัะสำ่งมอบไปยังผ้้บริโภค	 และคำาน้งถ้้งผลประโยชน์ขึ้องผ้้ม่สำ่ว่นได้ำส่ำว่นเส่ำยเป็น

สำำาคัญ	ห่ว่งโซึ่่คุณีค่าเป็นยุที่ธัศาสำตร์สำำาคัญที่่�แพรนดำ้าให้คว่ามสำำาคัญและใสำ่ใจัในทีุ่กขึ้ั�นตอนเพ่�อคว่ามสำำาเร็จัอย่างยั�งย่น

กัาริตลาด้และกัาริข้าย
(Marketing	&	Sales)

กัาริพัฒนาผลิตภิัณฑ์์
และสริ้างงานต้นแบบ

(Design	&	Prototype	Development)

กัาริจิัด้ซื้ื�อจิัด้หาวัตถึ่ด้ิบ
(Raw	Materials	Purchasing)

กัาริผลิต
(Production)

• ศก้ษัาขึ้อ้ม้ลตลาดำ	-	ศก้ษัาขึ้อ้ม้ล

แนว่โน้มตลาดำเคร่�องประดำบั	และ

พฤติกรรมผ้้บริโภค

•	 รับคว่ามต้องการขึ้องล้กค้า	 -	

พร้อมเสำมอที่่�จัะรับฟัง	และเข้ึ้าใจั

ในทีุ่กคว่ามต้องการขึ้องล้กค้า	

เอาใจัใสำ่ในทีุ่กรายละเอ่ยดำ	เพ่�อ

สำานฝันทีุ่กคว่ามปรารถ้นาขึ้อง

ล้กค้าให้เป็นจัริงไดำ้ในที่่�สำุดำ

• ที่ำาการตลาดำครบว่งจัร	-	ส่ำงมอบ

คุณีค่าผลิตภัณีฑ์์ไปส่้ำผ้้บริโภค

ผ่านการจััดำจัำาหน่ายผ่านบริษััที่

ในเคร่อ	 เคร่อขึ้่ายธัุรกิจัค้าปล่ก

และพันธัมิตรที่างการค้าใน

แต่ละภ้มิภาค	

•	พัฒนาผลิตภัณีฑ์์	 -	 ใสำ่ใจัทีุ่ก

รายละเอ่ยดำคว่ามต้องการขึ้อง

ล้กค้า	 ในการผสำานคว่ามคิดำ

สำ ร้ า ง สำ ร ร ค์ เ พ่� อ อ อ ก แบบ

ผลิตภัณีฑ์์ที่่�ตอบโจัที่ย์ตลาดำ

และแบรนดำ์

•	 สำร้างงานต้นแบบ	-	ม่กระบว่น	

การสำร้างแม่พิมพ์และตัว่อย่าง

ชิ�นงานก่อนเขึ้้าส่้ำกระบว่นการ

ผลิตจัำานว่นมาก

•	 จััดำหาว่ัตถุ้ดำิบ	-	ที่ำางานร่ว่มกับ

ค้่ค้าอย่างใกล้ชิดำเพ่�อเฟ้้นหา

ว่ัตถุ้ดิำบที่่�ม่คุณีภาพสำมำ�าเสำมอ	

ตามคุณีสำมบัตเิฉพาะที่่�ตอ้งการ

เพ่�อคว่ามสำมบ้รณี์ที่่�สุำดำขึ้องการ

ผลิตทีุ่กชิ�น	

•	 คัดำเล่อกค้่ ค้าที่่� ม่คว่ามรับผิดำ

ชอบต่อสำังคมสำามารถ้ตรว่จั

สำอบ	 แหล่งที่่�มาขึ้องวั่ตถุ้ดำิบ	

ที่องคำา	 เงิน	 เพชร	พลอย	และ

สำ่ว่นประกอบ	 ตามข้ึ้อกำาหนดำ

ขึ้อง	 Responsible	 Jewellery	

Council	(RJC)	

•	 ผลิตอย่างเป็นระบบ	 -	 เป็นผ้้

บกุเบกิกระบว่นการผลติที่่�เร่ยก

ว่่า	“Mass	Craftsmanship”	เป็น

ม่ออาช่พที่่�เช่�ยว่ชาญการผลิต

เคร่�องประดำับคุณีภาพส้ำงใน

ปริมาณีมาก	

•	 คว่บคุมคุณีภาพสำินค้า	 และ

กระบว่นการผลิตให้เป็นไปตาม

ขึ้้อตกลงที่างกฏิหมาย	 และ

มาตรฐานการจััดำการตามหลัก

สำากล	สิำ�งแว่ดำลอ้ม	คว่ามปลอดำภยั

และ	ผ้้บริโภคเช่น	Responsible	

Jewelry	Council	และ	ISO	9001

ลุู่กี่ค้า

ผู้บัริโภค

คู่แข่ง
ทางกี่ารค้า

พนักี่งาน

ผู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย

คู่ค้า/เจ้้าห่น้�

ผู้ถืือห่่้น

ช่่มช่นแลุ่ะสังคม
ส่วนรวม

   
   
กัา

ริผ
ลติ 

      
                     กัาริตลาด้และกัาริข้าย             

   
   
(P
rod

uct
ion)

                    (Marketing & Sales)             

(Raw M
aterials Purchasing)

 

         และส
ร้ิาง

งาน
ตน้

แบ
บ

 

   (Design
 & Pro

toty
pe 

De
ve
lop
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en
t)

        กัาริพัฒ
นาผ

ลิต
ภิณั
ฑ์
์

    กัาริจิด้ซื้�อจิด้หาวตัถึด่้บิ

ห่่วงโซ่่ค่ณค่า
ของแพรนด้า
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รางวัลุ่แห่่งความภาคภูมิใจ้

กัาริปริะเมินริายงานกัาริกัำากัับดู้แลกัิจิกัาริท่�ด้่
ข้องบริิษััทจิด้ทะเบ่ยนปริะจิำาปี	2564	อยู�ในเกัณฑ์์	
“ด้่เลิศ”ต�อเน่�องเป็นปีท่�	5

	 บริษััที่ฯ	 ได้ำรับผลการประเมินการกำากับด้ำแลกิจัการขึ้อง
บรษิัทัี่จัดำที่ะเบย่น	ประจัำาปี	2564	(Corporate	Governance	Report	
of	 Thai	 Listed	 Companies	 2021)	 ในระดำับ	 5	ดำาว่อย้่ในกลุ่ม										
“ด่ำเลิศ”	(Excellent)	ซึ่้�งบรษิัทัี่ฯ	เป็น	1	ใน	268	บรษิัทัี่จัดำที่ะเบย่น
ที่่�ไดำ้รับคะแนนอย้่ในระดำับดำ่เลิศ	ตั�งแต่ปี	2560-2564

กัาริริับริองกัาริต�อาย่โคริงกัาริแนวริวมปฏิิบัติ
ข้องภิาคเอกัชนไทยในกัาริต�อต้านกัาริท่จิริิต	
(Collective	Action	Coalition	Against	
Corruption	หริือ	CAC)

	 บริษััที่ฯ	ไดำ้รับการรับรองเป็นสำมาชิกโครงการ	CAC	ตั�งแต่
ปี	2560	ซึ่้�งจัะต้องขึ้อรับรองการต่ออายุทีุ่ก	3	ปี	โดำยบริษััที่ผ่าน
การรับรองการต่ออายุครั�งล่าสำุดำ	เม่�อว่ันที่่�	7	กุมภาพันธั์	2563

บริิษััทฯ	ได้ัริับเลือกัเป็นสมาชิกั	11	องค์กัริ	
นั�งบอริ์ด้	GCNT	ปริะกัาศเด้ินหน้า	A	New	Era	of	
Action	ในกัาริปริะช่มใหญ�สามัญปริะจิำาปี	2564

 เม่�อวั่นพฤหัสำบด่ำที่่�	15	กรกฎาคม	2564	บรษิัทัี่ฯ	ได้ำรบัคดัำเล่อก

จัากสำมาชิกให้ดำำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารสำมาคมฯ	 จัากการ

ประชุมใหญส่ำามัญประจัำาปี	2564	ลงมติเล่อกสำมาชิกจัาก	11	องคก์ร

ชั�นนำานั�งกรรมการสำมาคมฯ	โดำยจัะรว่่มกนัขึ้บัเคล่�อนสำมาคมเคร่อข่ึ้าย

โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเที่ศไที่ยในว่าระปี	2565-2568	พร้อมยำ�า

เจัตนารมณีส์ำนบัสำนนุภาคเอกชนไที่ยดำำาเนนิธัรุกจิัดำว้่ยคว่ามรบัผดิำชอบ

สำร้างคว่ามตระหนักร้้และเพิ�มข่ึ้ดำคว่ามสำามารถ้ในการนำาเป้าหมาย

การพฒันาที่่�ยั�งย่นมาผนว่กกบักลยทุี่ธัท์ี่างธุัรกจิั	ประกาศเดำนิหนา้ยคุ

ใหม	่ขึ้องการลงม่อที่ำา	ใหเ้กดิำผลที่่�จับัตอ้งไดำอ้ยา่งแที่จ้ัรงิ	(A	New	Era	

of	Action)	เรง่สำร้างการเปล่�ยนแปลงเพ่�อโลกที่่�ยั�งย่น	สำมาคมเคร่อข่ึ้าย

โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเที่ศ	 เคร่อขึ้่ายคว่ามยั�งย่นที่่�ใหญ่ที่่�สำุดำ											

ในประเที่ศไที่ย

ได้้ริับกัาริริับริองเป็นสมาชิกัอย�างเป็นทางกัาริ
ข้องสภิาเคริื�องปริะด้ับท่�ม่ความริับผิด้ชอบ
(Responsible	Jewellery	Council	:	RJC)	

 การได้ำรับรางวั่ลดำงักล่าว่	เป็นเคร่�องม่อที่่�ช่ว่ยสำร้างคว่ามเช่�อมั�น

ในเร่�องคว่ามรับผิดำชอบต่อสำังคม	 สำอดำคล้องกับธัุรกิจัจัิว่เว่ลร่�เพ่�อ

คว่ามยั�งย่นขึ้องอุตสำาหกรรมเคร่�องประดัำบ	 เราตระหนักถ้้งคว่าม

สำำาคญัขึ้องการจัดัำการห่ว่งโซึ่อ่ปุที่าน	ที่่�ต้องม่คว่ามโปรง่ใสำ	ม่จัริยธัรรม

และสำามารถ้ตรว่จัสำอบไดำ้	ตั�งแต่ปีพ.ศ.	2561	บมจั.	แพรนดำ้า	จัิว่เว่ลร่�

สำำานกังานใหญก่รงุเที่พฯ	และสำาขึ้านครราชส่ำมา	ไดำร้บัการรบัรองอยา่ง

เป็นที่างการในฐานะสำมาชกิขึ้องสำภาเคร่�องประดำบัที่่�ม่คว่ามรบัผดิำชอบ

หร่อ	Responsible	Jewellery	Council	(RJC)	ซึ่้�งเป็นมาตรฐานที่่�สำำาคญั

สำำาหรับหว่่งโซึ่อ่ปุที่านในอตุสำาหกรรมเคร่�องประดำบัที่่�ม่คว่ามรบัผดิำชอบ

ล้กค้าขึ้องเราม่คว่ามมั�นใจัในมาตรฐานสำากลขึ้อง	 RJC	 ที่่�แพรนดำ้า								
ไดำ้ย้ดำมั�นในการปฏิิบัติตามแนว่ที่างดำังกล่าว่มาโดำยตลอดำ

ได้้ริับกัาริริับริอง	“ISO	9001:2015”

	 บริษััที่	 แพรนดำ้า	 จัิว่เว่ลร่�	 จัำากัดำ	 (มหาชน)	 สำำานักงานใหญ่

กรงุเที่พ	และสำาขึ้านครราชส่ำมา	ไดำร้บัการรบัรอง	“ISO	9001:2015”	

มาตรฐาน	คณุีภาพอตุสำาหกรรมจัวิ่เว่ลร่�	เป็นรายแรกในประเที่ศไที่ย

ซึ่้�งเป็นเคร่�องย่นยันไดำ้ถ้้งระบบบริหารจััดำการองค์กรที่่�ไดำ้มาตรฐาน

สำากล	 โดำยให้คว่ามสำำาคัญกับบริษััที่ที่ั�งภายในและภายนอก	 เพ่�อ

ว่างแผนบริหารจััดำการองค์กรอย่างม่ประสำิที่ธัิภาพ	 เพ่�อว่างแผน

จััดำการคว่ามเสำ่�ยงในการดำำาเนินธัุรกิจั

บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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บริิษััทฯ	สาข้านคริริาชส่มา	ริับใบปริะกัาศ
เกั่ยริติค่ณสถึานปริะกัอบกัิจิกัาริท่�นำาแนว
ปฏิิบัติกัาริใช้แริงงานท่�ด้่	(Good	Labour	
Practices	:	GLP)

	 บริษััที่ฯ	 สำาขึ้านครราชส่ำมา	 ได้ำเขึ้้ารับใบประกาศ

เก่ยรติคุณีสำถ้านประกอบการกิจัการที่่�นำาแนว่ปฏิิบัติการใช้

แรงงานที่่�ด่ำ	 (Good	 Labour	 Practices:	 GLP)	 ซึ่้�งรางวั่ลน่�				

มอบให้โดำยม่วั่ตถุ้ประสำงค์	 เพ่�อสำ่งเสำริมให้สำถ้านประกอบ

กิจัการ	 ได้ำม่การดำำาเนินธัุรกิจัอย่างม่จัริยธัรรม	 และคว่าม									

รับผิดำชอบต่อสำังคม	ม่การปรับปรุงสำภาพ	การจั้างงาน	และ

สำภาพการที่ำางานให้สำอดำคล้องกับกฎหมาย สำามารถ้พัฒนา

ให้ม่ระบบบริหารจััดำการด้ำานแรงงานที่่�ด่ำเที่่ยบเท่ี่ามาตรฐาน

แรงงานสำากล	เม่�อว่ันศุกร์ที่่�	26	ม่นาคม	2564

บริิษััทฯ	ริับริางวัล	เชิด้ชูเกั่ยริติ	10	ปี	
สถึานปริะกัอบกัิจิกัาริท่�ม่ริะบบบริิหาริจิัด้กัาริ
ด้้านแริงงานยอด้เย่�ยม	ปริะจิำาปี	2564

	 บรษิัทัี่ฯ	ได้ำรบัรางวั่ล			สำถ้านประกอบกิจัการที่่�ม่ระบบ

บรหิารจัดัำการดำา้นแรงงานยอดำเย่�ยม	ประจัำาปี	2564	ประเภที่

รางว่ัลเชิดำช้เก่ยรติสำถ้านประกอบกิจัการดำ่เดำ่น	ดำ้านแรงงาน	

สำัมพันธั์และสำวั่สำดิำการแรงงาน	 ปีที่่�	 10	 ติดำต่อกัน	 (เชิดำช้

เก่ยรติ	10	ปี)	เม่�อว่ันจัันที่ร์ที่่�	27	กันยายน	2564 

บริิษััทฯ	สาข้านคริริาชส่มา	ริับริางวัล
เชิด้ชูเกั่ยริติ	12	ปี	สถึานปริะกัอบกัิจิกัาริ
ท่�ม่ริะบบบริิหาริจิัด้กัาริด้้านแริงงานยอด้เย่�ยม	
ปริะจิำาปี	2564

	 บรษิัทัี่ฯ	สำาขึ้านครราชส่ำมา	ได้ำรับรางวั่ลสำถ้านประกอบ

กจิัการที่่�ม่ระบบบริหารจัดัำการดำา้นแรงงานยอดำเย่�ยม	ประจัำา

ปี	2564	ประเภที่	รางว่ัลเชิดำช้เก่ยรติสำถ้านประกอบกิจัการ

ด่ำเดำ่น	 ด้ำานแรงงานสำัมพันธั์และสำวั่สำดิำการแรงงาน	 ปีที่่�	 12			

เม่�อว่ันอังคารที่่�	28	กันยายน	2564 

บริิษััทฯ	ได้้ริับริางวัลด้่เด้�นองค์กัริต้นแบบด้้าน
สิทธิมน่ษัยชน	ปริะจิำาปี	2564

 บรษิัทัี่ฯ	เขึ้า้รับรางวั่ล	องคก์รต้นแบบดำา้นสิำที่ธิัมนุษัยชน

ระดำบัด่ำเดำน่	ประจัำาปี	2564	(Human	Rights	Awards	2021)	

ประเภที่ภาคธัุรกิจัขึ้นาดำใหญ่	 รางวั่ลน่�นับเป็นการตอกยำ�า							

ถ้้งคว่ามมุ่งมั�นในการดำำาเนินธุัรกิจัขึ้องบริษััที่ฯ	 ที่่�มุ่งมั�นเน้น

การสำร้างองค์กรโปร่งใสำสำอดำคล้องกับหลักสำิที่ธัิมนุษัยชน

สำากล	และผสำานคว่ามร่ว่มม่อกบัภาคทุ่ี่กภาคส่ำว่น	เพ่�อพฒันา

ให้เติบโตร่ว่มกันอย่างยั�งย่น	เม่�อว่นัพุธัที่่�	29	กันยายน	2564
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นโยบัาย	แลุ่ะเป้้าห่มายด้านความยั�งยืนองค์กี่ร

นโยบาย

นโยบาย	และกัลย่ทธ์ความยั�งยืน

 บริษััที่ฯ	 กำาหนดำนโยบายการดำำาเนินงานดำ้านคว่ามยั�งย่น	 เพ่�อเป็นแนว่ที่างในการดำำาเนินธุัรกิจัให้เติบโต	 มั�นคง	 ยั�งย่น	 ครอบคลุมมิติ															

สิำ�งแว่ดำล้อม	 สัำงคม	 และบรรษััที่ภิบาล	 (Environmental,	 Social	 and	 Governance:	 ESG)	 โดำยการนำาแนว่คิดำการดำำาเนินธัุรกิจัอย่างยั�งย่น																		

เข้ึ้ามาเป็นแกนหลักในกระบว่นการดำำาเนินงานทีุ่กขึ้ั�นตอน	ถ้่ายที่อดำสำ้่สำายงานระดำับปฏิิบัติการต่างๆ	ขึ้ององค์กร	และบ้รณีาการแผนการปฏิิบัติงานให้ 

ม่คว่ามเช่�อมโยงกัน	 สำร้างสำมดุำลในมิติขึ้องสิำ�งแว่ดำล้อม	 สำังคม	 และบรรษััที่ภิบาล	 ปฏิิบัติตามข้ึ้อบังคับ	 กฎเกณีฑ์์	 และกฎหมายที่่�เก่�ยว่ข้ึ้อง																

และย้ดำมั�นปฏิิบัติตามหลักสำากลดำ้านคว่ามยั�งย่น	บนหลักคว่ามรับผิดำชอบพ่�นฐาน	10	ประการตามขึ้้อตกลงโลกแห่งสำหประชาชาติ		UN	Global	

Compact	รว่มถ้้งเข้ึ้าร่ว่มเป็นองค์กรหน้�งในการก่อตั�งเคร่อขึ้่าย	UN	Global	Compact	Local	Network	ตลอดำจันสำนับสำนุนเป้าหมายการพัฒนา								

ที่่�ยั�งย่นขึ้ององค์การสำหประชาชาติ	 (Sustainable	 Development	 Goals:SDGs)	 โดำยบมจั.แพรนดำ้า	 จัิว่เว่ลร่�	 มุ่งเน้น	 6	 เป้าหมาย	 ได้ำแก่																									

1)	คว่ามเที่่าเที่่ยมที่างเพศ	2)	การเติบโตที่างเศรษัฐกิจัและการจั้างงานที่่�ดำ่	3)	การผลิตและบริโภคที่่�ยั�งย่น	4)	รับม่อกับการเปล่�ยนแปลงสำภาพ

ภ้มิอากาศ	5)	สำันติภาพ	และคว่ามสำงบสำุขึ้	และ	6)	หุ้นสำ่ว่นเพ่�อการพัฒนาที่่�ยั�งย่น		โดำยบริหารจััดำการตามกรอบการดำำาเนินงานดำ้านคว่ามยั�งย่น

เพ่�อประโยชน์สำ้งสำุดำแก่ผ้้ม่สำ่ว่นไดำ้เสำ่ยทีุ่กกลุ่ม	โดำยม่แนว่ปฏิิบัติและกรอบการดำำาเนินงานดำ้านคว่ามยั�งย่น		ดำังน่�

ด้านสิ�งแวดลุ่้อม
ดำำาเนินธัรุกจิัที่่�เป็นมติรสิำ�งแว่ดำลอ้ม	โดำยใช้ที่รัพยากรอย่างคุม้ค่า	บรหิารจัดัำการพลังงานนำ�า	ขึ้ยะขึ้องเส่ำย

และมลพิษั	ตลอดำจันบริหารจััดำการก๊าซึ่เร่อนกระจัก

ด้านสังคม
ดำำาเนินธัุรกิจัดำ้ว่ยคว่ามรับผิดำชอบต่อสำังคม	โดำยคำาน้งถ้้งสำิที่ธัิมนุษัยชน	ปกป้องสำิที่ธัิแรงงาน	จััดำให้ม่

สำภาพแว่ดำล้อมในการที่ำางานที่่�เหมาะสำมเปร่ยบเสำม่อนบ้านหลังที่่�สำอง	 ให้การดำ้แลดำ้านอาช่ว่อนามัย	

และคว่ามปลอดำภัยในการปฏิิบัติงาน	และการสำ่งเสำริมพัฒนาที่ักษัะ	 เพิ�มพ้นศักยภาพอย่างต่อเน่�อง	

สำร้างรายได้ำให้แกผ่้ด้้ำอยโอกาสำ	การส่ำงเสำริมอาช่พให้กบัผ้พิ้การ	สำนับสำนุนการศก้ษัาให้เยาว่ชนคนไที่ย

ไดำม่้คว่ามร้	้และที่กัษัะดำา้นสำาขึ้าว่ชิาช่พดำว้่ยระบบที่วิ่ภาค	่รับผิดำชอบต่อล้กคา้ดำว้่ยคณุีภาพขึ้องสิำนคา้

และส่ำงมอบที่ันเว่ลา	 การบริหารจััดำการค้่ค้า	 โดำยการจััดำซึ่่�อ	 จััดำจ้ัาง	 ที่่�โปร่งใสำยุติธัรรม	 ตลอดำจัน										

การพัฒนาชุมชน	และสำังคม	โดำยการเสำริมสำร้างศักยภาพขึ้องชุมชนและสำังคมเพ่�อคว่ามผ้กพัน

ด้านบัรรษััทภิบัาลุ่
ดำำาเนินธุัรกิจับนพ่�นฐานหลักการกำากับด้ำแลกิจัการที่่�ด่ำ	 ม่จัรรยาบรรณีธุัรกิจั	 และไม่สำนับสำนุนการ

คอร์รัปชั�นทีุ่กร้ปแบบ	 ไม่ว่่าที่างตรงหร่อที่างอ้อม	พร้อมที่ั�งบริหารคว่ามเสำ่�ยงอย่างม่ประสำิที่ธิัภาพ	

และม่ระบบคว่บคุมภายในที่่�ด่ำ	 บริหารจััดำการและเสำริมสำร้างคว่ามแข็ึ้งแกร่งขึ้องห่ว่งโซึ่่อุปที่าน	

สำร้างสำรรค์นว่ัตกรรมภายในองค์กร	และพัฒนาเที่คโนโลย่เพ่�อสำร้างคว่ามยั�งย่นให้แก่องค์กร

บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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1.	 กี่ารบริหารจัด้กี่ารพลังงาน

2.	 กี่ารบริหารจัด้กี่ารนำ�า

3.	 กี่ารบริหารจัด้กี่ารขยะ	ของเส่ย

	 	และมลพิษั

4.	 กี่ารบริหารจัด้กี่ารกี่๊าซ่เรือนกี่ระจกี่

1.	 กี่ารเคารพสิทธิมน่ษัยชน

2.	 กี่ารปฏิิบัติิติ�อพนักี่งานอย�างเป็นธรรม

3.	 กี่ารบริหารทรัพยากี่รบ่คคคล

4.	 กี่ารดู้แลความปลอด้ภัย/อาช่วอนามัย			

	 และสภาพแวด้ล้อมในกี่ารทำางาน

5.	 กี่ารม่ความรับผิด้ชอบติ�อลูกี่ค้า

6.	 กี่ารบริหารจัด้กี่ารคู�ค้า

7.	 กี่ารม่ความรับผดิ้ชอบติ�อช่มชนและสังคม

1.	 กี่ารกี่ำากี่ับดู้แลกี่ิจกี่ารท่�ด้่

2.		กี่ารติ�อติ้านกี่ารคอร์รัปชั�น

3.	 กี่ารบริหารความเส่�ยงและควบค่มภายใน

4.	 กี่ารบริหารจัด้กี่ารห�วงโซ่�อ่ปทาน

5.		กี่ารพัฒนานวัติกี่รรมภายในองค์กี่ร

6.		กี่ารบริหารจัด้กี่ารความมั�นคงปลอด้ภัย

	 ของไซ่เบอร์

7.	 กี่ารป้องกี่ันข้อมูลส�วนบ่คคล	

กี่รอบักี่ารดำาเนินงานด้านความยั�งยืน

 E สิ�งแวดลุ่้อม	
(ENVIRONMENTAL)

 S สังคม
       (SOCIAL)

 G บัรรษััทภิบัาลุ่	
          (GOVERNANCE)

E S G

	 นโยบายและกรอบการดำำาเนินงานขึ้้างต้นน่�	 ถ้่อเป็นสำ่ว่นหน้�งในเจัตนารมณี์ขึ้องบริษััที่เพ่�อให้บรรลุเป้าหมายด้ำานคว่ามยั�งย่นครอบคลุม							

มิติสำิ�งแว่ดำล้อม	สำังคม	และบรรษััที่ภิบาลขึ้องบริษััที่	ที่ั�งน่�ให้กรรมการบริษััที่	ผ้้บริหาร	และพนักงานทีุ่กคน	ม่หน้าที่่�สำนับสำนุน	ผลักดำัน	และปฎิบัติ

ตามนโยบายการดำำาเนินงานอย่างยั�งย่นที่่�กำาหนดำ	 อ่กที่ั�งสำนับสำนุนให้ค้่ค้าและพันธัมิตรที่างธุัรกิจั	 นำานโยบายดำังกล่าว่ไปประยุกต์และปรับใช้ใน

การดำำาเนินงานในสำ่ว่นที่่�เก่�ยว่ขึ้้องกับบริษััที่ฯ	เพ่�อร่ว่มสำร้างสำังคมแห่งคว่ามยั�งย่นให้เติบโตขึ้้�นอย่างมั�นคง

12 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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มุ่งมั�น	 ด้ำแลรักษัาสิำ�งแว่ดำล้อม	 และการใช้ที่รัพยากรอย่างร้้คุณีค่าเขึ้้ากับกระบว่นการ

ดำำาเนินงานในทีุ่กขัึ้�นตอนเพ่�อเป้าหมายที่่�จัะรักษัาสำมดำุลขึ้องระบบนิเว่ศ	 เพ่�อการอย่้							

ร่ว่มกันอย่างยั�งย่น

ดำำาเนินธัุรกิจัอย่างม่คุณีธัรรม	 และย้ดำมั�นในคว่ามรับผิดำชอบต่อสำังคม	 ตลอดำจันการ										

ม่สำ่ว่นร่ว่มขึ้องผ้้ม่สำ่ว่นไดำ้เสำ่ย

กำากับด้ำแลการดำำาเนินธัุรกิจั	 ให้ม่คว่ามโปร่งใสำ	 เป็นธัรรม	 และตรว่จัสำอบไดำ้	 ภายใต้								

หลักการกำากับดำ้แลกิจัการที่่�ดำ่

ด้านสิ�งแวดลุ่้อม

ด้านสังคม

ด้านบัรรษััทภิบัาลุ่

กัลย่ทธ์

	 บริษััที่ฯ	 ดำำาเนินธุัรกิจัตามปรัชญา	 วิ่สำัยทัี่ศน์	 และพันธักิจัองค์กร	 เพ่�อการเติบโตอย่างม่คุณีภาพและยั�งย่น	 ส่ำงมอบคุณีภาพช่วิ่ตที่่�ด่ำ																		

ให้ผ้้ม่ส่ำว่นได้ำเส่ำยป้องกันและรับผิดำชอบต่อผลกระที่บจัากการดำำาเนินธัุรกิจัที่่�ม่ต่อชุมชน	 สัำงคม	 และสิำ�งแว่ดำล้อม	 ภายใต้การดำำาเนินงานอย่าง														

ม่บรรษััที่ภิบาล	พร้อมที่ั�งเพ่�อตอบสำนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่่�ยั�งย่นขึ้ององค์การสำหประชาชาติ	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	

โดำยกำาหนดำกลยุที่ธั์สำ้่คว่ามยั�งย่น	ใน	3	ดำ้าน	ดำังน่�

บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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เป้้าห่มายด้านความยั�งยืนขององค์กี่ร

	 ปี	 2564	 บริษััที่ฯ	 ไดำ้ยกระดัำบการดำำาเนินธัุรกิจัมุ่งส่้ำ	 “ความยั�งยืน”	 เพ่�อตอบสำนองต่อเป้าหมายขึ้องการพัฒนาที่่�ยั�งย่นหร่อ	 SDGs																

(Sustainable	Development	Goals)	และสำอดำคลอ้งตามบรบิที่และมาตรฐานสำากล	บรษิัทัี่ฯ	จัะย้ดำมั�นในการดำำาเนินธัรุกจิัดำว้่ยคว่ามรบัผดิำชอบตอ่

สำิ�งแว่ดำล้อม	สำังคม	และบรรษััที่ภิบาล	จั้งม่การกำาหนดำเป้าหมายดำ้านคว่ามยั�งย่นขึ้ององค์กร	ดำังต่อไปน่�	

1.	 กัาริบริิหาริจิัด้กัาริพลังงาน:	ให้บริษััที่ฯ	ใช้พลังงานไฟ้ฟ้้าอย่างคุ้มค่า 

 เป้าหมายที่่�	1:	ลดำการใช้ไฟ้ฟ้้าให้ไดำ้	10%	BAU	(เที่่ยบกับปีฐาน	พ.ศ.	2564)	ภายในปี	พ.ศ.	2567		

2.	 กัาริบริหิาริจิดั้กัารินำ�า:	ใหบ้รษิัทัี่ฯ	ลดำการใชน้ำ�าตอ่หนว่่ยการผลติ	ใหม่้การจัดัำการคว่ามเสำ่�ยงที่่�เกดิำจัากการขึ้าดำแคลน

ที่รัพยากรนำ�า	เพิ�มสำัดำสำ่ว่นการนำานำ�ากลับมาใช้ใหม่และสำ่งเสำริมการเขึ้้าถ้้งแหล่งนำ�าขึ้องชุมชนตามคว่ามเหมาะสำม

 เป้าหมายที่่�	2:	ลดำการใช้นำ�าให้ไดำ้	3%	BAU	(เที่่ยบกับปีฐาน	พ.ศ.	2564)	ภายในปี	พ.ศ.	2567	

3.	 กัาริบริิหาริจิัด้กัาริข้ยะ	 ข้องเส่ย	 และมลพิษั	 ให้บริษััที่ฯ	 ลดำปริมาณีการใช้ที่รัพยากรที่่�จัะสำร้างขึ้ยะในองค์กรให้								

เกิดำน้อยที่่�สำุดำ

 เป้าหมายที่่�	3:	การเกิดำขึ้ยะพลาสำติกลดำลง	5%		(เที่่ยบกับปีฐาน	พ.ศ.	2564)	ภายในปี	พ.ศ.	2567	

4.	 กัาริบริหิาริจิดั้กัาริกัา๊ซื้เริอืนกัริะจิกั:	ใหบ้รษิัทัี่ฯ	ลดำการปลอ่ยกา๊ซึ่เร่อนกระจัก	ผา่นการบรหิารจัดัำการพลังงาน	นำ�า

ขึ้ยะ	ขึ้องเสำ่ย	และมลพิษั	การลดำการใช้ก๊าซึ่	LPG	ลดำการใช้	หร่อเปล่�ยนสำารที่ำาคว่ามเย็นเคร่�องปรับอากาศ	

 เปา้หมายที่่�	4:	ลดำการปล่อยกา๊ซึ่เร่อนกระจักต่อหนว่่ยการผลติให้ได้ำ	15%	BAU	เที่ย่บกับปีฐานพ.ศ.	2564	ภายใน

ปี	พ.ศ.	2567	(2024)		และในปี	2573	(2030)	ลดำการปล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจัก	25%	BAU	เที่่ยบกับปี	2564		และ

ในปี	2593	(2050)	การปล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจักสำุที่ธัิเป็น	0%

ด้านสิ�งแวดลุ่้อม
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5.	 กัาริเคาริพสิทธิมน่ษัยชน:	ให้บริษััที่ฯ	เคารพสำิที่ธัิมนุษัยชนซึ่้�งเป็นสำิที่ธัิขึ้ั�นพ่�นฐานที่่�มนุษัย์	ทีุ่กคนพ้งไดำ้รับ	รว่มถ้้ง

สำิที่ธัิเสำร่ภาพในการอย้่ร่ว่มกันในสำังคมอย่างเที่่าเที่่ยมและเป็นธัรรม	 เคารพในคุณีค่า	 ศักดำิ�ศร่	 และคว่ามแตกต่าง

ขึ้องมนุษัย์	

 เป้าหมายที่่�	5	:	บุคลากรในองค์กรที่ำางานร่ว่มกันอย่างม่คว่ามสำุขึ้	ให้เก่ยรติ	ม่การเคารพสำิที่ธัิมนุษัย์ซึ่้�งกันและกัน

	และให้คว่ามเคารพผ้้ม่สำ่ว่นไดำ้เสำ่ยอ่�นๆ	และไม่ม่ขึ้้อพิพาที่ดำ้านสำิที่ธัิมนุษัยชนเกิดำขึ้้�น	

6.	 กัาริปฏิิบตัติ�อพนกัังานอย�างเป็นธริริม:	ให้บรษิัทัี่ฯ	ปฏิิบตักิบัพนักงานที่กุคนอยา่งเป็นธัรรม	ให้คว่ามเสำมอภาคแก่

คนทีุ่กกลุ่มอย่างเที่่าเที่่ยมกันในการที่ำางาน	ภายใต้กฎ	ระเบ่ยบ	ขึ้้อบังคับในการที่ำางาน	ประกาศ	และคำาสำั�งต่างๆ	

ขึ้องบริษััที่ฯ	ที่่�ชอบดำ้ว่ยกฎหมายเดำ่ยว่กัน

 เป้าหมายที่่�	6:	บุคลากรในองค์กรไดำ้รับการปฏิิบัติอย่างเที่่าเที่่ยม	ไม่ม่ขึ้้อพิพาที่ดำ้านการปฏิิบัติอย่างไม่เป็นธัรรม

เกิดำขึ้้�นแม้แต่รายเดำ่ยว่	

7.	 กัาริบริหิาริทริพัยากัริบค่คล:	ใหบ้รษิัทัี่ฯ	พัฒนาการบรหิารงานบคุคลใหม่้ประสำทิี่ธัภิาพ	ตลอดำกระบว่นการสำรรหา

คัดำเล่อกคนเก่งและด่ำเขึ้้าที่ำางาน	 และรักษัาคนที่่�ม่ศักยภาพให้อย่้ในองค์กรนานๆ	 รว่มถ้้งพัฒนาบุคคลากรให้ม่							

คว่ามร้้และที่กัษัะที่่�จัำาเป็นเพ่�อสำนบัสำนุนการดำำาเนนิธุัรกจิัและให้ที่นัสำถ้านการณ์ีโลกที่่�ปรับตวั่และเปล่�ยนแปลงอย่าง

รว่ดำเร็ว่รว่มถ้้งคุณีภาพช่ว่ิตและเพิ�มคว่ามผ้กพันในองค์กร

 เป้าหมายที่่�	7:	ม่อัตรากำาลังคนที่่�ม่ศักยภาพเพ่ยงพอต่อการผลิตสำินค้าที่่�ม่คุณีภาพสำ้ง	สำามารถ้ที่ำางานแขึ้่งกับเว่ลา

	และดำ้ว่ยต้นทีุ่นที่่�สำามารถ้คว่บคุมไดำ้	อัตราคนลาออกต้องไม่เกิน	20%	ต่อปี

8.	 กัาริดู้แลความปลอด้ภัิย/อาช่วอนามัย	 และสภิาพแวด้ล้อมในกัาริทำางาน:	 ให้บริษััที่ฯ	 จััดำให้ม่มาตรการป้องกัน

อุบัติภัย	ที่ั�งสำถ้านที่่�	เคร่�องจัักร	เคร่�องม่อ	และว่ิธั่การที่ำางาน	รว่มถ้้งจััดำระบบอาช่ว่อนามัยที่่�ดำ่ให้ม่คว่ามปลอดำภัย	

 เป้าหมายที่่�	8:	จัำานว่นพนักงานที่่�ไดำ้รับอุบัติเหตุจัากการที่ำางานถ้้งขึ้ั�นหยุดำงานเกิน	3	ว่ัน	ไม่เกิน	3	รายต่อปี 

9.	 กัาริม่ความริบัผดิ้ชอบต�อลกูัคา้:	ให้บรษิัทัี่ฯ	ย้ดำถ้อ่คว่ามซึ่่�อสัำตย์	สุำจัริต	เป็นธัรรม	และไม่กระที่ำาการใดำๆ	ที่่�เป็นการ

ละเมิดำสำิที่ธัิขึ้องล้กค้า	 รักษัาคว่ามลับที่างการค้าขึ้องล้กค้าไม่นำาไปใช้เพ่�อประโยชน์ขึ้องตนเองหร่อผ้้ที่่�เก่�ยว่ขึ้้อง		

โดำยมิชอบ	พัฒนาสำินค้าร้ปแบบร่ว่มกับล้กค้า	เพ่�อตอบสำนองคว่ามต้องการขึ้องล้กค้าอย่างต่อเน่�อง

 เป้าหมายที่่�	 9:	 	 สำนองคว่ามต้องการขึ้องล้กค้าด้ำว่ยผลิตภัณีฑ์์ที่่�ม่คุณีภาพและบริการที่่�ด่ำเลิศ	 ม่การสำำารว่จัคว่าม							

พ้งพอใจัขึ้องล้กค้า	Top	20	ทีุ่กปี	โดำยไดำ้รับผลคะแนนไม่ตำ�ากว่่าร้อยละ	90	

10.	กัาริบริิหาริจิัด้กัาริคู�ค้า:	 ให้บริษััที่ฯ	 จััดำซึ่่�อสำินค้าและบริการเป็นไปตามระเบ่ยบว่ิธั่ปฏิิบัติ	 โดำยดำำาเนินการอย่าง									

เป็นธัรรม	 สำมเหตุสำมผล	 โปร่งใสำ	 สำามารถ้ตรว่จัสำอบไดำ้	 ไม่ม่คว่ามขึ้ัดำแย้งที่างผลประโยชน์	 และปฏิิบัติต่อค้่ค้า									

อย่างเสำมอภาคดำ้ว่ยการแขึ้่งขึ้ันที่่�เป็นธัรรม

 เป้าหมายที่่�	10:	ต้องไม่ม่ขึ้้อร้องเร่ยนเก่�ยว่กับคว่ามไม่เป็นธัรรมจัากค้่ค้า

11.	กัาริพฒันาช่มชน	และสงัคม:	ใหบ้รษิัทัี่ฯ	ม่การดำำาเนินกจิักรรม	เพ่�อสำง่เสำรมิ	สำนบัสำนนุในการพฒันาและสำรา้งคว่าม

สำัมพันธั์ที่่�ดำ่ต่อชุมชนและสำังคม	

 เป้าหมายที่่�	11:		ม่ผ้้ร่ว่มกิจักรรมมากกว่่าร้อยละ	80

ด้านสังคม
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12.	กัาริกัำากับัด้แูลกัจิิกัาริท่�ด่้:	ใหบ้รษิัทัี่ฯ	มุ่งมั�นดำำาเนินธัรุกจิับนพ่�นฐานหลกัการกำากบัด้ำแลกจิัการที่่�ด่ำ	(Good	Corporate 

Governance)	 ดำ้ว่ยการปล้กฝังจิัตสำำาน้กและจัริยธัรรมในการที่ำางานให้แก่พนักงาน	 ตลอดำจันการให้คว่ามสำำาคัญ

อย่างยิ�งในการดำำาเนินธัุรกิจัโดำยคำาน้งถ้้งผ้้ถ้่อหุ้น	และผ้้ม่สำ่ว่นไดำ้เสำ่ยทีุ่กกลุ่มอย่างเป็นธัรรม	

 เปา้หมายที่่�	12:	ไมม่่ข้ึ้อรอ้งเร่ยนจัากผ้้ถ้อ่หุ้น	และผ้้ม่ส่ำว่นได้ำที่กุกลุ่ม	ตลอดำจันได้ำรบัผลการประเมนิโครงการสำำารว่จั

การกำากับดำ้แลกิจัการที่่�ดำ่ขึ้องบริษััที่จัดำที่ะเบ่ยนไที่ยไม่ตำ�ากว่่าร้อยละ	90	

13.	กัาริต�อต้านทจ่ิริติคอร์ิริปัชั�น:	ให้บรษิัทัี่ฯ	ดำำาเนนิธัรุกิจัด้ำว่ยคว่ามโปร่งใสำย้ดำหลกัธัรรมาภิบาล	และไม่สำนับสำนุนการ

คอร์รปัชั�นที่กุร้ปแบบ	ไมว่่่าที่างตรงหร่อที่างอ้อม	และหา้มมใิหก้รรมการ	ผ้บ้รหิาร	พนกังาน	ตลอดำจันบคุคลที่่�สำาม

ที่่�ม่คว่ามเก่�ยว่ขึ้้องกับบริษััที่	กระที่ำาการใดำๆ	ที่่�สำ่อไปในที่างคอร์รัปชั�น	

 เป้าหมายที่่�	 13:	 ไม่ม่การทีุ่จัริตคอร์รัปชั�นในทีุ่กสำ่ว่นงาน	 และไดำ้รับการต่ออายุรับรองการเป็นสำมาชิกแนว่ร่ว่ม									

ต่อต้านคอร์รัปชั�นขึ้องภาคเอกชนไที่ย											

14.	กัาริบริหิาริความเส่�ยงและกัาริควบคม่ภิายใน:	ให้บริษัทัี่ฯ	ม่การบริหารคว่ามเสำ่�ยงที่ั�ว่ที่ั�งองคก์ร	โดำยคำาน้งถ้ง้คว่าม

เสำ่�ยงดำ้านการเงิน	กลยุที่ธั์	ดำ้านการปฏิิบัติงานดำ้านกฎระเบ่ยบ	ตลอดำจันดำ้านสำังคม	และสำิ�งแว่ดำล้อม

 เป้าหมายที่่�	 14:	 ระบุคว่ามเสำ่�ยงครบทุี่กดำ้านคว่ามเสำ่�ยง	 และได้ำม่การประเมินคว่ามเสำ่�ยงระดำับองค์กร	 รว่มที่ั�งที่ำา

แผนการจัดัำการคว่ามเส่ำ�ยงในแตล่ะด้ำานอยา่งครบถ้ว้่น	เพ่�อดำำาเนินการจัดัำการคว่ามเส่ำ�ยงให้อย่้ในระดัำบที่่�ยอมรบัไดำ้

 

15.	กัาริบริิหาริจิัด้กัาริห�วงโซื้�อป่ทาน:	 ให้บริษััที่ฯ	 ส่ำงเสำริมและสำนับสำนุนการพัฒนาศักยภาพขึ้องค้่ค้าในกระบว่นการ

จััดำหา	และการบริหารห่ว่งโซึ่่อุปที่านอย่างรับผิดำชอบ

 เป้าหมายที่่�	15:	มุ่งมั�นการที่ำาธัุรกิจักับบริษััที่/หน่ว่ยงาน	ที่่�ไดำ้รับการรับรองมาตรฐาน	เช่น	Responsible	Jewellery 

Council	(RJC)	หร่อบริษััที่ที่่�ม่นโยบายคว่ามยั�งย่น

16.	กัาริพัฒนานวัตกัริริมภิายในองค์กัริ:	 ให้บริษััที่ฯ	 สำนับสำนุน	 และส่ำงเสำริมให้พนักงานทีุ่กระดัำบ	 ม่คว่ามคิดำริเริ�ม

สำร้างสำรรค์ผลงานนวั่ตกรรม	ร่ว่มกันเป็นที่ม่ในการพัฒนาระบบ	กระบว่นการที่ำางาน	และการประยุกต์ใช้เคร่�องม่อและ

อุปกรณี์ให้ม่ประสำิที่ธัิภาพในการที่ำางานสำ้งสำุดำ														

 เป้าหมายที่่�	16:	ม่ผลงานที่่�ผ่านเกณีฑ์์ไม่น้อยกว่่า	10	ผลงานต่อปี

17.	กัาริบริิหาริจิัด้กัาริความมั�นคงปลอด้ภิัยข้องไซื้เบอริ์:	ให้บริษััที่ฯ	นำาเที่คโนโลย่ที่่�ม่ระบบปกป้องและป้องกันคว่าม

ปลอดำภัยในการดำำาเนินธัุรกิจั

 เป้าหมายที่่�	17:	

1.		 อัตราคว่ามพร้อมใช้ระบบ	 e-mail,	 Internet	 โดำยม่เง่�อนไขึ้คว่ามเส่ำ�ยงที่่�อนุญาตให้ระบบหยุดำที่ำางานแบบ												

ไม่ปกติและไม่นานเกิน	15	นาที่่ไดำ้	0	ครั�ง

2.		 อัตราคว่ามพร้อมใช้ระบบ	Network	และ	Application	ต่างๆ	>=	99.99%

3.		 อัตราคว่ามพร้อมใช้ระบบสำำารองขึ้้อม้ล	>=	99.99%

18.	กัาริค่้มคริองข้้อมูลส�วนบ่คคล:	 ให้บริษััที่ฯ	 ย้ดำมั�นในการปฏิิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้ึ้อม้ลส่ำว่นบุคคล																					

และกฎเกณีฑ์์ที่างการอ่�นๆ	ที่่�เก่�ยว่ขึ้้องอย่างเคร่งครัดำ

 เป้าหมายที่่�	18:	ล้กค้า	ค้่ค้า	ผ้้ถ้่อหุ้น	และพนักงานขึ้องบริษััที่ฯ	รว่มถ้้งบุคคลที่่�เก่�ยว่ขึ้้องอ่�น	ๆ	ไดำ้รับการคุ้มครอง

ขึ้้อม้ลสำ่ว่นบุคคลและไม่ม่ขึ้้อร้องเร่ยนเกิดำขึ้้�นแม้แต่รายเดำ่ยว่

	 ที่ั�งน่�ให้พนักงานทีุ่กระดัำบขึ้องบริษััที่ฯ	 ม่หน้าที่่�สำนับสำนุน	 ผลักดัำน	 และปฏิิบัติตามนโยบาย	 เพ่�อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั�งย่น										

รว่มถ้้งให้ม่การติดำตามประมว่ลผล	และรายงานผลการดำำาเนินการเที่่ยบกับเป้าหมายเป็นประจัำาทีุ่กปี	

ด้านบัรรษััทภิบัาลุ่
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กี่ารกี่ำากี่ับัดูแลุ่กี่ิจ้กี่ารอย่างม่ความรับัผิดช่อบั

	 บริษััที่	 แพรนด้ำา	 จัิว่เว่ลร่�	 จัำากัดำ	 (มหาชน)	 มุ่งมั�นดำำาเนินธัุรกิจับนพ่�นฐานหลักการกำากับด้ำแลกิจัการที่่�ด่ำด้ำว่ยการปล้กฝังจิัตสำำาน้ก	 และ

จัริยธัรรมในการที่ำางานให้แก่พนักงาน	ตลอดำจันการให้คว่ามสำำาคัญอย่างยิ�ง	ในการดำำาเนินธัุรกิจัโดำยคำาน้งถ้้งผ้้ถ้่อหุ้น	และผ้้ม่สำ่ว่นไดำ้เสำ่ยทีุ่กฝ่่าย

อย่างเป็นธัรรม	โดำยดำำาเนินธัุรกิจัให้สำอดำคล้องกับว่ิสำัยที่ัศน์	พันธักิจั	กลยุที่ธั์	นโยบาย	และงบประมาณีขึ้ององค์กร	รว่มถ้้งปฏิิบัติตามกฎหมาย			

ในประเที่ศ	และระหว่่างประเที่ศ	โดำยม่กรรมการบริษััที่ที่่�ม่ประสำบการณี์	และม่คว่ามสำามารถ้ต่อการดำำาเนินธัุรกิจัขึ้องบริษััที่ฯ	

	 คณีะกรรมการบริษัทัี่ได้ำรบัการสำนับสำนุนโดำยตรงจัากคณีะกรรมการชุดำย่อย	5	คณีะ	ได้ำแก	่1)	คณีะกรรมการบริหารกลุ่ม	2)	คณีะกรรมการ

ตรว่จัสำอบ	3)	คณีะกรรมการสำรรหาและกำาหนดำค่าตอบแที่น	4)	คณีะกรรมการการเงินและบริหารคว่ามเสำ่�ยง	และ	5)	คณีะกรรมการสำ่งเสำริม

คุณีค่าร่ว่มและคว่ามยั�งย่นองค์กร	 โดำยคณีะกรรมการชุดำย่อยดำังกล่าว่	 ที่ำาหน้าที่่�ด้ำแลเพ่�อให้คว่ามมั�นใจัว่่าบริษััที่ม่กระบว่นการการกำากับด้ำแล

กิจัการที่่�ดำ่ในหลายมิติ	เช่น	การบริหารจััดำการและปฏิิบัติตามขึ้้อกำาหนดำ	การบริหารคว่ามเสำ่�ยง	การรายงานที่างการเงิน	การตรว่จัสำอบและการ

คว่บคุมภายใน	การดำำาเนินงานตามกรอบการบริหารจััดำการดำ้านคว่ามยั�งย่นตลอดำจันให้คว่ามสำำาคัญต่อการเติบโตขึ้องธัุรกิจั	

องค์ปริะกัอบข้องคณะกัริริมกัาริบริิษััท

	 ณี	ว่ันที่่�	31	ธัันว่าคม	2564	คณีะกรรมการบริษััที่	ประกอบดำ้ว่ย	กรรมการอิสำระ	กรรมการที่่�เป็นผ้้บริหาร	และกรรมการที่่�ไม่เป็นผ้้บริหาร

ซึ่้�งเป็นผ้ท้ี่รงคณุีว่ฒุทิี่่�ม่คว่ามร้้	คว่ามสำามารถ้	และม่ประสำบการณี	์ที่ั�งด้ำานการเงิน	การบญัช่	การบรหิารจัดัำการและอ่�นๆ	ที่่�เป็นประโยชน์ตอ่บรษิัทัี่

ที่ั�งหมดำ	10	ที่่านประกอบดำ้ว่ย

กี่รรมกี่ารอิสระ

จ้ำานวน	3	ท่าน

(เป็นร้อยละ	30	ของกี่รรมกี่ารทั�งหมด้)

กี่รรมกี่ารท่�เป็นผู้บัริห่าร

จ้ำานวน	4	ท่าน

(เป็นร้อยละ	40	ของกี่รรมกี่ารทั�งหมด้)

กี่รรมกี่ารท่�ไม่เป็นผู้บัริห่าร

จ้ำานวน	3	ท่าน

(เป็นร้อยละ	30	ของกี่รรมกี่ารทั�งหมด้)

กัริริมกัาริ

ท่�เป็นสตริ่

50%

กัริริมกัาริ

ท่�เป็นชาย

50%

	 ในปี	 2564	 คณีะกรรมการบริษััที่ได้ำม่การประชุมที่ั�งหมดำ	 6	 ครั�ง	 โดำยม่การอนุมัติงบการเงินขึ้องบริษััที่	 และที่บที่ว่นว่ิสัำยที่ัศน์	 พันธักิจั	

กลยทุี่ธั	์นโยบาย	และแนว่ปฏิิบตัติา่งๆ	ขึ้องบรษิัทัี่ฯ	ที่บที่ว่นกฎบตัรขึ้องคณีะกรรมการบรษิัทัี่	คณีะกรรมการชดุำยอ่ยตา่งๆ	ที่บที่ว่นแบบประเมนิ

คว่ามเพ่ยงพอขึ้องระบบการคว่บคุมภายในขึ้องบริษััที่	

บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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บทบาท	และความริับผิด้ชอบข้องคณะกัริริมกัาริ

  กัริริมกัาริบริิษััทม่หน้าท่�ท่�จิะต้องยึด้ถึือ	
	 	 (Fiduciary)	4	ปริะกัาริ	ปริะกัอบด้้วย

	 1.	 การปฏิิบัติหน้าที่่�ดำ้ว่ยคว่ามระมัดำระวั่ง	 (Duty	 of	 Care)				

คณีะกรรมการบริษััที่ได้ำปฏิิบัติหน้าที่่�ด้ำว่ยคว่ามรอบคอบกำากับด้ำแล								

ไม่ให้เกิดำคว่ามเส่ำยหายแก่บริษััที่ฯ	 อ่กที่ั�งยังด้ำแลให้การดำำาเนินธัุรกิจั						

ไม่สำ่งผลต่อสำิ�งแว่ดำล้อม	 ชุมชน	 สำังคม	 ขึ้ณีะเดำ่ยว่กันก็สำร้างม้ลค่าเพิ�ม

ให้ผ้้ม่สำ่ว่นไดำ้เสำ่ยทีุ่กกลุ่มคว่บค้่กันไป	

 2.	 การปฏิิบัติหน้าที่่�ดำ้ว่ยคว่ามซึ่่�อสำัตย์สำุจัริต	(Duty	of	Loyalty) 

คณีะกรรมการบริษััที่ได้ำปฏิิบัติหน้าที่่�ด้ำว่ยคว่ามซึ่่�อสัำตย์สุำจัริตมุ่งรักษัา

ผลประโยชน์ขึ้องบริษััที่ฯ	ผ้้ถ้่อหุ้น	ผ้้ม่สำ่ว่นไดำ้เสำ่ย	และสำังคม	

	 3.	 การปฏิิบัติหน้าที่่�โดำยเป็นไปตามกฎระเบ่ยบ	 (Duty	 of	

Obedience)	 กรรมการบริษััที่ไดำ้ปฏิิบัติ	 และกำากับด้ำแลให้บริษััที่ฯ	

ดำำาเนินธัุรกิจัตามกฎหมาย	กฎระเบ่ยบ	ขึ้้อบังคับ	รว่มที่ั�งเง่�อนไขึ้ต่างๆ

อย่างเคร่งครัดำ	

	 4.	 การปฎิบัติหน้าที่่�ในการเปิดำเผยขึ้้อม้ลแก่สำาธัารณีะ	(Duty	

of	Disclosure)	คณีะกรรมการบริษััที่ไดำ้กำากับดำ้แลให้ม่การดำำาเนินงาน

ดำ้านการเปิดำเผยขึ้้อม้ลตามกฎหมาย	 และการให้ขึ้่าว่สำารเพ่�อสำร้าง							

คว่ามร้้คว่ามเขึ้้าใจัแก่นักลงทีุ่นอย่างเพ่ยงพอ

กี่ารสรรห่ากี่รรมกี่าร	
	 คณีะกรรมการสำรรหาและกำาหนดำค่าตอบแที่นเป็นผ้้กำาหนดำ

กรอบการสำรรหาที่่�จัะสำร้างคว่ามมั�นใจัไดำ้ว่่าผ้้ที่่�ไดำ้รับการสำรรหาจัะ

สำามารถ้ปฏิิบัติหน้าที่่�ขึ้องกรรมการตามหลัก	Fiduciary	Duty	ที่่�สำำาคัญ

สำองประการ	คอ่	การปฏิิบตัหินา้ที่่�ด้ำว่ยคว่ามรอบคอบ	ระมัดำระวั่ง	(Duty	

of	Care)		และคว่ามซึ่่�อสำัตย์สำุจัริต	(Duty	of	Loyalty)	โดำยหลักเกณีฑ์์

ในการสำรรหากรรมการจัะคำาน้งถ้ง้โครงสำรา้ง	ขึ้องกรรมการบริษัทัี่คว่าม

หลากหลายในโครงสำร้างขึ้องคณีะกรรมการบริษััที่	(Board	Diversity)	

คว่ามเหมาะสำมขึ้องคุณีสำมบัติ	 และที่ักษัะขึ้องกรรมการที่่�จัำาเป็น												

และยงัขึ้าดำอย่้ในคณีะกรรมการบริษัทัี่	โดำยจัดัำที่ำา	Skills	matrix	เพ่�อกำาหนดำ

คุณีสำมบัติขึ้องกรรมการที่่�ต้องการสำรรหา	 โดำยพิจัารณีาจัากที่ักษัะ												

ที่่�จัำาเป็น	ที่ั�งน่�คณีะกรรมการสำรรหาและกำาหนดำคา่ตอบแที่นอาจัพจิัารณีา

สำรรหาบคุคลที่่�จัะมาดำำารงตำาแหนง่กรรมการขึ้องบริษัทัี่จัากการแนะนำา

ขึ้องกรรมการอ่�นในบรษิััที่ฯ	การเสำนอช่�อบุคคลเพ่�อเขึ้้ารบัการเลอ่กตั�ง

เป็นกรรมการโดำยผ้ถ้้อ่หุ้นขึ้องบรษิัทัี่	การสำรรหาโดำยที่่�ปร้กษัาภายนอก

(Professional	 Search	 Firm)	 การสำรรหาจัากฐานขึ้้อม้ลกรรมการ	

(Director	Pool)	ขึ้องหน่ว่ยงานต่างๆ	หร่อการสำรรหาโดำยกระบว่นการ 

อ่�นๆ	ที่่�คณีะกรรมการสำรรหาและกำาหนดำค่าตอบแที่นเห็นสำมคว่ร

กัาริกัำาหนด้ค�าตอบแทนกัริริมกัาริและผู้บริิหาริ 

	 บริษััที่ฯ	ไดำ้แบ่งลักษัณีะขึ้องค่าตอบแที่นออกเป็น	2	แบบ	ไดำ้แก่

กรรมการบรษิัทัี่ที่่�ไมไ่ด้ำม่สำว่่นบรหิารงาน	และกรรมการที่่�ม่สำว่่นรว่่มใน

การบริหารงาน	 ซึ่้�งจัะเปิดำเผยรว่มไว้่กับค่าตอบแที่นขึ้องผ้้บริหาร																			

โดำยม่แนว่ที่างการให้ค่าตอบแที่น	ดำังน่�

	 1.	 กำาหนดำค่ าตอบแที่นกรรมการเป็น	 2	 ส่ำว่นได้ำแก่																										

1)	ค่าตอบแที่นที่่�เป็นตัว่เงิน	และ	2)	ค่าตอบแที่นอ่�น

	 2.	 คณีะกรรมการบริษััที่ไดำ้จััดำตั�งคณีะกรรมการสำรรหาและ

กำาหนดำค่าตอบแที่น	ในการที่ำาหนา้ที่่�พจิัารณีานโยบาย	และหลกัเกณีฑ์์

ในการกำาหนดำค่าตอบแที่นที่่�พิจัารณีาถ้้งประเภที่ค่าตอบแที่นว่ิธั่การ

จั่ายค่าตอบแที่น	 และจัำานว่นค่าตอบแที่นกรรมการโดำยเช่�อมโยงกับ

ม้ลคา่ที่่�บริษัทัี่สำร้างใหก้บัผ้้ถ้อ่หุ้น	และนำาเสำนอคณีะกรรมการบรษิัทัี่เพ่�อ

ให้คว่ามเห็นชอบ	เพ่�อเสำนอต่อที่่�ประชุมผ้้ถ้่อหุ้นเป็นผ้้อนุมัติ

	 3.	 กำาหนดำค่าตอบแที่นโดำยม่การดำำาเนินการที่่� โปร่งใสำ																

โดำยคำาน้งถ้ง้หนา้ที่่�คว่ามรับผดิำชอบและสำอดำคล้องกบัผลการปฏิิบัติงาน

และกลยุที่ธั์	 เป้าหมายระยะยาว่ขึ้องบริษััที่	 รว่มถ้้งพิจัารณีาจัากการ

เปร่ยบเที่ย่บกับผลการดำำาเนนิงานในระดำบัขึ้องกรรมการในอตุสำาหกรรม

เด่ำยว่กันซ้ึ่�งม่ขึ้นาดำธัุรกิจัใกล้เค่ยงกัน	 ที่ั�งน่�จัะข้ึ้�นอย่้กับดำุลยพินิจัการ

พิจัารณีากลั�นกรองขึ้องคณีะกรรมการสำรรหาและกำาหนดำค่าตอบแที่น	

 4.	 เพ่�อที่่�จัะรกัษัากรรมการบรษิัทัี่ที่่�ม่ศกัยภาพไว่	้คณีะกรรมการ

สำรรหาและกำาหนดำค่าตอบแที่น	 จั้งกำาหนดำค่าตอบแที่นขึ้องกรรมการ

บริษััที่โดำยคำาน้งถ้้งประโยชน์ที่่�คาดำว่่าจัะไดำ้รับจัากกรรมการแต่ละคน	

โดำยให้อย่้ในลักษัณีะที่่�เหมาะสำมและระดัำบที่่�สำามารถ้จั้งใจัหร่ออย่้ใน

ระดำับที่่�เที่่ยบเค่ยงไดำ้กับที่่�ปฏิิบัติในอุตสำาหกรรม

กี่ารพัฒนากี่รรมกี่าร
	 คณีะกรรมการบริษััที่กำากับด้ำแลให้กรรมการแต่ละคนและ									

คณีะกรรมการชดุำย่อยม่คว่ามร้ค้ว่ามเข้ึ้าใจัเก่�ยว่กับบที่บาที่หน้าที่่�ลักษัณีะ

การประกอบธัุรกิจั	 และกฎหมายที่่�เก่�ยว่ข้ึ้องในการประกอบธัุรกิจั	

สำนับสำนุน	ให้กรรมการทีุ่กคนไดำ้รับการเสำริมที่ักษัะ	และคว่ามร้้สำำาหรับ

การปฏิิบัติหน้าที่่�กรรมการอย่างสำมำ�าเสำมอ	 โดำยให้ม่การฝึกอบรม										

และพัฒนาคว่ามร้้อยา่งตอ่เน่�องเพ่�อชว่่ยให้กรรมการสำามารถ้ที่ำาหน้าที่่�

และกำากับด้ำแลกิจัการขึ้องบริษััที่	 อย่างม่ประสำิที่ธิัภาพ	 รว่มที่ั�งเขึ้้าใจั

เก่�ยว่กบักฎหมาย	กฎเกณีฑ์์	มาตรฐาน	คว่ามเสำ่�ยง	และสำภาพแว่ดำล้อม

ที่่�เก่�ยว่ข้ึ้องกับการประกอบธัุรกิจั	 กฎระเบ่ยบ	 และขึ้้อม้ลธัุรกิจั															

ขึ้องบริษััที่ที่่�เก่�ยว่ขึ้้อง	อย่างเพ่ยงพอต่อการปฏิิบัติหน้าที่่�

18 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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กัาริปริะเมินผลกัาริปฏิิบัติหน้าท่�ข้องคณะกัริริมกัาริ
 คณีะกรรมการบริษััที่จััดำให้ม่การประเมินคณีะกรรมการ	และคณีะกรรมการชุดำย่อยอย่างน้อยปีละ	1	ครั�ง	โดำยที่ำาการประเมิน		2	ร้ปแบบค่อ 

	 1)		 แบบประเมินรายบุคคล	-	ประเมินตนเอง	(Self	Assessment)	

	 2)	 แบบประเมินคณีะกรรมการที่ั�งคณีะ	และคณีะกรรมการชุดำย่อย	(ประเมินโดำยคณีะกรรมการสำรรหาและกำาหนดำค่าตอบแที่น)

	จิริริยาบริริณธ่ริกัิจิ

ช�องทางกัาริริับเริื�องริ้องเริ่ยน	และกัาริแจิ้งเบาะแส

	 คณีะกรรมการบริษััที่กำาหนดำนโยบายการกำากับด้ำแลกิจัการที่่�ด่ำ

เป็นลายลักษัณ์ีอักษัรไว่้ในค้ม่่อหลกัการกำากับด้ำแลกจิัการ	และจัรรยาบรรณี

ธัุรกิจั	(Corporate	Governance	&	Code	of	Conduct	Manual)	ตั�งแต่

ปี	2543	เป็นตน้มา	โดำยไดำด้ำำาเนนิการสำ่�อสำารนโยบายการกำากับกิจัการ

ที่่�ดำ่	และจัรรยาบรรณีธัุรกิจั	ลงนามรับที่ราบและย้ดำถ้่อปฏิิบัติ	เพ่�อเป็น 

กรอบในการปฏิิบัติต่อกรรมการ	ผ้้บริหาร	และพนักงานทีุ่กคน	โดำยนำา

หลักการกำากับดำ้แลกิจัการที่่�ดำ่	และจัรรยาบรรณีธัุรกิจัขึ้องบริษััที่ไปใช้

กับการบริหารจััดำการในทีุ่กระดัำบขึ้องธัุรกิจัอย่างเป็นกิจัวั่ตรจันกลาย

เป็นว่ัฒนธัรรมที่่�ด่ำขึ้ององค์กรในการสำร้างคุณีค่าร่ว่มที่่�ย้ดำถ้่อปฏิิบัติ							

	 เพ่�อให้ม่การปฏิิบัติต่อผ้้ม่สำ่ว่นไดำ้เสำ่ยทีุ่กฝ่่ายอย่างเที่่าเที่่ยมกัน	และม่คว่ามเป็นธัรรมตามหลักการกำากับดำ้แลกิจัการที่่�ดำ่	บริษััที่ฯ	ไดำ้จััดำให้

ม่ช่องที่างในการร้องเร่ยน	หร่อการแจั้งเบาะแสำ	หร่อขึ้้อคิดำเห็น	 หร่อขึ้้อเสำนอแนะใดำที่่�แสำดำงว่่าผ้้ม่สำ่ว่นไดำ้เสำ่ยไดำ้รับผลกระที่บ	หร่อม่คว่ามเสำ่�ยง						

ที่่�จัะไดำร้บัผลกระที่บอนัจัะกอ่ให้เกิดำคว่ามเส่ำยหายต่อผ้ม่้สำว่่นไดำเ้ส่ำยที่กุกลุ่ม	จัากการดำำาเนินธัรุกจิัขึ้องบรษิัทัี่	หร่อจัากการปฏิิบตัขิึ้องพนกังานขึ้องบรษิัทัี่

เก่�ยว่กับการกระที่ำาผิดำกฎหมาย	 หร่อจัรรยาบรรณี	 รายงานที่างการเงินที่่�ไม่ถ้้กต้อง	 หร่อระบบคว่บคุมภายในที่่�บกพร่อง	 รว่มถ้้งพฤติกรรม												

ที่่�อาจัสำ่อถ้้งการทีุ่จัริต	การปฏิิบัติอย่างไม่เที่่าเที่่ยมกัน	หร่อการกระที่ำาที่่�ขึ้าดำคว่ามระมัดำระว่ัง	และขึ้าดำคว่ามรอบคอบ	สำามารถ้แจั้งผ่านช่องที่าง

สำ่�อสำารโดำยตรงหร่อสำ่งจัดำหมาย	โดำยระบุให้ชัดำเจันว่่าเป็นเอกสำารคว่ามลับผ่านช่องที่างติดำต่อดำังต่อไปน่�

ปริะธานกัริริมกัาริบริิษััท	/	

คณะกัริริมกัาริตริวจิสอบ

บริษััที่	แพรนดำ้า	จัิว่เว่ลร่�	จัำากัดำ	(มหาชน)

เลขึ้ที่่�	28	ซึ่.บางนา-ตราดำ	28	แขึ้ว่งบางนาใต้

เขึ้ตบางนา	กรุงเที่พฯ	10260	

	 ที่ั�งน่�เลขึ้านุการบริษััที่เป็นผ้้รับผิดำชอบในการรว่บรว่มเอกสำารที่่�รับจัากช่องที่างดัำงกล่าว่เพ่�อสำรุปขึ้้อเสำนอแนะและประเดำ็นต่างๆ	ที่ั�งหมดำ

เพ่�อจัะเสำนอคณีะกรรมการบริษััที่ที่ราบเป็นรายไตรมาสำ	และแจั้งให้ผ้้ร้องเร่ยนที่ราบภายใน	15	ว่ันหลังจัากที่่�ม่การรับเร่�องร้องเร่ยน	ยกเว่้นเป็น

จัดำหมายที่่�สำง่ถ้ง้คณีะกรรมการตรว่จัสำอบซึ่้�งจัะถ้ก้จัดัำสำง่ไปยงัคณีะกรรมการตรว่จัสำอบโดำยตรง	และหากเป็นกรณีเ่รง่ดำว่่นสำามารถ้แจัง้โดำยตรงที่่�

ประธัานกรรมการบริหารกลุ่มที่างอเ่มล	(pranee@pranda.co.th)	หลงัจัากนั�นบริษัทัี่ฯ	จัะดำำาเนนิการตรว่จัสำอบตามขัึ้�นตอน	และบนัที่ก้การสำอบสำว่น

ไว้่เป็นลายลักษัณ์ีอักษัรโดำยไม่เปิดำเผยช่�อผ้้แจั้งเบาะแสำ	 รว่มที่ั�งดำำาเนินการจััดำเก็บขึ้้อม้ลการแจ้ังเบาะแสำเป็นคว่ามลับเพ่�อคุ้มครองผลกระที่บ										

ที่่�อาจัเกิดำขึ้้�นกับผ้้แจั้งเบาะแสำดำังกล่าว่

ร่ว่มกัน	 ไม่ว่่าจัะเป็นการปฎิบัติต่อผ้้ม่สำ่ว่นได้ำเส่ำยอย่างเที่่าเที่่ยม														

การปฏิิบัติงานเพ่�อผลประโยชน์ขึ้องบริษััที่อย่างเต็มคว่ามสำามารถ้							

ดำ้ว่ยคว่ามสำุจัริต	 โปร่งใสำ	 ตรว่จัสำอบไดำ้	 โดำยส่ำงผลให้คว่ามเช่�อมั�น											

และคว่ามมั�นใจั	ต่อผ้้ถ้่อหุ้น	นักลงทีุ่น	ผ้้ม่สำ่ว่นไดำ้เสำ่ยและผ้้ที่่�เก่�ยว่ขึ้้อง

ทีุ่กฝ่่าย	 โดำยไดำ้เผยแพร่นโยบายดัำงกล่าว่	 ไว่้บนเว็่บไซึ่ต์ขึ้องบริษััที่ฯ		

www.pranda.com	 และม่การกำาหนดำให้ม่การอบรม	 ให้คว่ามร้้แก่

พนักงานทีุ่กระดัำบเขึ้้าใจัเน่�อหาในค้่ม่อดัำงกล่าว่	 ตลอดำจันเปิดำเผยค้่ม่อ

ไว่้ใน	Intranet	ขึ้องบริษััที่ฯ		

ติด้ต�อ		 	 	 หมายเลข้โทริศัพท์

คณีะกรรมการบริษััที่	 board@pranda.co.th	 0-2769-9923

สำำานักงานเลขึ้านุการบริษััที่	 cs@pranda.co.th	 0-2769-9431

สำำานักงานตรว่จัสำอบภายใน	 ia@pranda.co.th	 0-2769-9905

นักลงทีุ่นสำัมพันธั์	 ir@pranda.co.th	 0-2769-9431

ฝ่่ายสำ่�อสำารองค์กร	 corpcomm@pranda.co.th	 0-2769-9494

ฝ่่ายที่รัพยากรบุคคล	 hr@pranda.co.th	 0-2769-9961

บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2564 19



กัริะบวนกัาริริ้องเริ่ยน

ผู้ริ้องเริ่ยน

(พนักังาน	/	ผู้ม่ส�วนได้้เส่ยข้องบริิษััท)

การฝ่่าฝืนหร่อไม่ปฏิิบัติตามกฎหมาย

กฎระเบ่ยบขึ้องรัฐ	หร่อหลัก	CG	

จัรรยาบรรณีขึ้องบริษััที่	ฯลฯ

ผ้้รับเร่�องร้องเร่ยนแจั้ง							

ลงที่ะเบ่ยนเร่�องร้องเร่ยน	

บั น ที่้ ก ข้ึ้ อ ม้ ล สำำา ห รั บ

ติดำตามคว่ามค่บหน้า	 นำา

เ สำนอคณีะกร รมก า ร

บริ ษัั ที่ที่ร าบ เป็นร าย

ไตรมาสำ	 พร้อมที่ั�งม่การ

แจั้งกลับให้ผ้้ ร้องเร่ยน

ที่ราบภายในระยะเว่ลา	

15	 วั่น	 หลังจัากที่่�ม่การ	

รับเร่�องร้องเร่ยน

ฝ่่ า ฝื น น โ ย บ า ย แ ล ะ

ระเบ่ยบวิ่ธั่ปฏิิบั ติ ด้ำาน

บุคคล	/	เร่�องที่ั�ว่ไป

การกระที่ำาที่่�อาจัสำ่อถ้้ง

การคอร์รัปชั�น

ฝ่่ า ฝื น ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ											

ก ฎ ร ะ เ บ่ ย บ ขึ้ อ ง รั ฐ	

นโยบาย	 หลักการ	 CG		

และระ เบ่ยบขึ้้อบั งคับ																

ขึ้องบริษััที่ฯ

เร่�องซัึ่บซึ่้อนหร่อเก่�ยว่	

ขึ้้องกับหลายหน่ว่ยงาน

ช�องทางในกัาริริ้องเริ่ยน

และกัาริแจิ้งเบาะแส

ผ้้รับเร่�องร้องเร่ยนรับเร่�องร้องเร่ยนแล้ว่

สำามารถ้พิจัารณีาดำำาเนินการตามคว่าม	

เหมาะสำม	หร่อสำ่งเร่�องให้บุคคลที่่�เก่�ยว่ขึ้้อง

และติดำตามคว่ามค่บหน้า	ประกอบดำ้ว่ย	

คณีะกรรมการบริษััที่	สำำานักงานเลขึ้านุการ

บริษััที่	สำำานักงานตรว่จัสำอบภายใน

นักลงทีุ่นสำัมพันธั์	ฝ่่ายที่รัพยากรบุคคล			

และฝ่่ายสำ่�อสำารองค์กร

CEO	แต่งตั�ง

คณีะกรรมการ

สำำานักงาน

เลขึ้านุการบริษััที่

คณีะกรรมการตรว่จัสำอบ/
ผ้้จััดำการสำำานักงานตรว่จั

สำอบภายใน

ผ้้จััดำการฝ่่าย
ที่รัพยากรบุคคล/	

ผ้้จััดำการฝ่่ายสำ่�อสำารองค์กร

เลขึ้านุการบริษััที่

20 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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กี่ารบัริห่ารความเส่�ยงอย่างม่ป้ระสิทธิิภาพ

นโยบาย	และแผนกัาริบริิหาริความเส่�ยง

ปัจิจิัยความเส่�ยงต�อกัาริด้ำาเนินธ่ริกัิจิข้องบริิษััท

	 บริษััที่ฯ	ให้คว่ามสำำาคัญต่อการเปล่�ยนแปลงขึ้องพัฒนาการตลาดำ	ตลอดำระยะเว่ลากว่่า	48	ปี	ในการดำำาเนินธัุรกิจัจัากที่่�ฝ่่ายบริหารเล็งเห็น

โอกาสำในเชิงธัุรกิจับนคว่ามเส่ำ�ยงในการประกอบธัุรกิจัเสำมอ	 ช่ว่งระยะเว่ลา	 5	 ปีที่่�ผ่านมาได้ำม่การเปล่�ยนแปลงที่างเศรษัฐกิจัอย่างรว่ดำเร็ว่และ

รุนแรงในประเที่ศค้่ค้าต่างประเที่ศที่่�สำำาคัญ	รว่มถ้้งตลาดำภายในประเที่ศ

 ดำงัที่่�ปรากฏิเป็นว่กิฤตการณ์ีเริ�มจัากอเมริกา	และได้ำแพรก่ระจัายไปที่ั�ว่ที่กุภ้มภิาคอย่างรว่ดำเรว็่ผ่านการค้าที่่�เช่�อมโยงโดำยระบบพาณีชิยกรรม

จัากเที่คโนโลย่ชั�นส้ำงประกอบกับการแพร่ขึ้ยายขึ้องโซึ่เช่ยลม่เด่ำยอย่างกว้่างขึ้ว่าง	 รว่มถ้้งผลกระที่บจัากสำถ้านการณ์ีแพร่ระบาดำขึ้องโรคติดำเช่�อ

ไว่รัสำโคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่่�ม่การระบาดำใหญ่ไปที่ั�ว่โลกตั�งแต่ในไตรมาสำที่่�	1	ปี	2563	ที่่�ม่ผลกระที่บต่อเศรษัฐกิจั	และการปรับเปล่�ยน

ว่ิถ้่การดำำาเนินช่ว่ิตขึ้องประชาชนที่ั�ว่โลก

	 เพ่�อประโยชน์ในการบริหารและจััดำการคว่ามเส่ำ�ยงให้ม่ประสำิที่ธัิภาพยิ�งข้ึ้�น	 และสำอดำคล้องกับหลักการกำากับด้ำแลกิจัการที่่�ด่ำ																									

(Good	Corporate	Governance)	กฎบัตรคณีะกรรมการการเงนิและบรหิารคว่ามเสำ่�ยง	และกรอบนโยบาย	ด้ำานการบริหารคว่ามเสำ่�ยง	คณีะกรรมการ

การเงินและบริหารคว่ามเสำ่�ยง	(Finance	&	Risk	Management	Committee)	จั้งไดำ้ม่การแต่งตั�งอนกุรรมการบริหารคว่ามเสำ่�ยงโดำยม่หนา้ที่่�ศ้กษัา

ที่บที่ว่น	 และประเมินคว่ามเส่ำ�ยง	 เพ่�อกำาหนดำนโยบายการบริหารคว่ามเส่ำ�ยงในเชิงกลยุที่ธั์	 ตลอดำจันที่บที่ว่นนโยบายที่่�เก่�ยว่ข้ึ้องเสำนอต่อ																		

คณีะกรรมการการเงินและบริหารคว่ามเสำ่�ยง	และคณีะกรรมการบริษััที่ตามลำาดำับ

•	 ความเส่�ยงด้านเศรษัฐกี่ิจ้
	 1.	 ความเส่�ยงจิากัความผันผวนข้องริาคาวัตถึ่ด้ิบ

	 	 แม้ว่่าสำภาว่ะเศรษัฐกิจัโลกจัะเริ�มฟ้ื้นตัว่	 แต่ยังคงม่คว่าม												

ไมแ่นน่อนส้ำงจัง้สำง่ผลให้ราคาโลหะที่องคำาและเงนิ	ม่คว่ามผันผว่นต่อเน่�อง

โดำยว่ัตถุ้ดำิบ	อันไดำแ้ก่	โลหะที่องคำาและเงิน	เป็นตน้ทีุ่นหลกัในการผลติ

สำินค้าเคร่�องประดำับ	อัญมณี่แที่้	อย่างไรก็ตามบริษััที่ฯ	ดำำาเนินนโยบาย

ป้องกันคว่ามเสำ่�ยงด้ำานคว่ามผันผว่นขึ้องราคาว่ัตถุ้ดำิบสำำาหรับธัุรกิจั													

การผลิตดำังต่อไปน่�

		 1.	 ดำา้นราคาว่ตัถ้ดุำบิ	บริษัทัี่ฯ	ใชว้่ธิัส่่ำงผ่านราคาว่ตัถ้ดุำบิให้กบั

ล้กค้า	 (Pass	 Through)	 ดำังนั�นบริษััที่ฯ	 จั้งไม่ม่กำาไรหร่อ

ขึ้าดำทีุ่นจัากราคาว่ัตถุ้ดำิบปรับตัว่เพิ�มขึ้้�นหร่อลดำลง

		 2.	 ประกันราคาว่ตัถ้ดิุำบลว่่งหนา้	(Forward	Rate)	ด้ำว่ยการที่ำา

ธัุรกรรมกับสำถ้าบันการเงิน

  ที่ั� ง น่�คว่ามผันผว่นขึ้องราคาว่ัต ถุ้ดำิบไม่ ม่ผลต่อธัุร กิจั																				

การจัดัำจัำาหนา่ย	และคา้ปล่ก	เน่�องจัากกำาหนดำราคาขึ้ายจัากตน้ที่นุขึ้าย

ที่่�ไดำ้รับจัากโรงงาน

	 2.	 ความเส่�ยงทางด้้านกัาริเงิน	(Financial	Risk)

	 	 บริษััที่ฯ	 ประกอบธุัรกิจัในการผลิต	 จััดำจัำาหน่าย	 และค้าปล่ก

สำนิคา้ที่ั�งภายในและต่างประเที่ศ	จัง้เป็นผลใหบ้รษิัทัี่ฯ	ม่รายได้ำส่ำว่นใหญ่

เป็นสำกุลเงนิตา่งประเที่ศ	และเงนิบาที่บางสำว่่น	โดำยต้นที่นุว่ตัถ้ดุำบิสำำาคญั

อนัประกอบดำว้่ยที่องคำาและเงนิซึ่้�งเป็นสิำนคา้โภคภัณีฑ์์	และนำาเข้ึ้าเพชร

พลอยบางส่ำว่นซ้ึ่�งกำาหนดำราคาดำว้่ยเงนิตา่งประเที่ศจัง้เป็นว่ธิัท่ี่ำาธุัรกรรม

ในสำกุลเงินเดำ่ยว่กัน	(Natural	Hedge)	และบริษััที่ฯ	เล่อกใช้สำัญญาซึ่่�อ

ขึ้ายเงินตราล่ว่งหน้า	 (Forward	 Contract)	 ในการป้องกันคว่ามเสำ่�ยง

อัตราแลกเปล่�ยนดำ้ว่ย	

	 	 อ่กที่ั�งบริษััที่ฯ	 ม่การตรว่จัสำอบเครดิำตล้กค้าเดำิม	 และล้กค้า							

รายใหม่อย่างสำมำ�าเสำมอ	 รว่มที่ั�งกำาหนดำว่งเงิน	 ให้เครดำิตกับล้กค้าโดำย

ม่การพจิัารณีาจัากผลประกอบการ	ฐานะที่างการเงนิอย่างละเอย่ดำ	และ

ม่การประเมินศักยภาพคว่ามสำามารถ้แขึ้่งขัึ้นขึ้องล้กค้าในระยะยาว่									

อ่กที่ั�งบริษััที่ฯ	ม่กระบว่นการติดำตามหน่�อย่างใกล้ชิดำ	และการที่บที่ว่น

ว่งเงินที่่�ให้กับล้กค้าอย้่เป็นประจัำา	และหากพบว่่าล้กค้าม่คว่ามเสำ่�ยงใน

ระดำับที่่�เกินกว่่าจัะรับไดำ้อาจัม่การขึ้อมัดำจัำาค่าสำินค้าก่อนรับคำาสำั�งซึ่่�อ	

•	 ความเส่�ยงด้านธิ่รกี่ิจ้

 1.	 กัาริผลิตและความต�อเน่�องทางธ่ริกัิจิ

							 จัากสำถ้านการณี์การแพร่ระบาดำขึ้องเช่�อไว่รัสำโคโรนา	

(COVID-19)	 ได้ำส่ำงผลกระที่บต่อเศรษัฐกิจัที่ั�ว่โลก	 รว่มถ้้งเศรษัฐกิจั

ขึ้องประเที่ศไที่ย	ที่ำาใหก้ารดำำาเนนิกจิักรรมที่างเศรษัฐกจิัตอ้งหยดุำชะลอ

ลงจัากการที่่�รัฐบาลออกมาตรการ	Lockdown	ประเที่ศ	และมาตรการ

รบัม่อการแพรร่ะบาดำขึ้องโรคอยา่งเขึ้ม้งว่ดำ	ซึ่้�งสำง่ผลตอ่การเปล่�ยนแปลง

พฤติกรรมขึ้องผ้้บริโภคส่้ำการใช้ช่วิ่ตแบบว่ิถ้่ใหม่	 (New	 normal)	 ใน

ขึ้ณีะที่่�ธัุรกิจัต้องปิดำที่ำาการชั�ว่คราว่	หากพบพนักงาน	ค้่ค้า	หร่อล้กค้า

ที่่�พบปะดำ้ว่ยติดำเช่�อโรคระบาดำดำังกล่าว่
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	 	 บริษััที่ฯ	 ไดำ้กำาหนดำแนว่ที่างรับม่อกับผลกระที่บจัากการแพร่

ระบาดำ	ดำังน่�

		 1.	 จััดำตั�งศ้นย์อำานว่ยการป้องกันการแพร่ระบาดำขึ้องไว่รัสำ								

โคว่ดิำ-19	เพ่�อด้ำแลคว่ามเป็นอย่้ขึ้องพนกังาน	คว่ามตอ่เน่�อง

ที่างธัุรกิจั	 และการจััดำการห่ว่งโซึ่่อุปที่าน	 โดำยมอบหมาย

และสัำ�งการให้คณีะที่ำางานปอ้งกนัการแพร่ระบาดำขึ้องไว่รัสำ

โควิ่ดำ-19	ดำำาเนินแผนในการบรหิารจัดัำการและคว่บคมุด้ำแล

พนักงานในช่ว่งสำถ้านการณี์ดัำงกล่าว่	 เพ่�อเป็นการป้องกัน

ไมใ่หเ้กดิำการแพร่ระบาดำ	และลุกลามแผข่ึ้ยายเป็นว่งกว้่าง

มายังบริษััที่ฯ

		 2.	 ม่มาตรการคุมเขึ้้มที่่�บริษััที่ฯ	 ที่่�ดำำาเนินการเป็นประจัำาเพ่�อ

ป้องกันการแพร่ระบาดำ	 อาที่ิ	 การตรว่จัวั่ดำอุณีหภ้มิ	 และ

ตรว่จัคัดำกรองใหแ้ก่พนกังานกอ่นเขึ้า้ที่ำางาน	กรณ่ีตรว่จัวั่ดำ

อุณีหภ้มิได้ำตั�งแต่	 37	 องศา	 ให้ผ่านจุัดำคัดำกรองโดำยพบ

พยาบาลเพ่�อจัา่ยยา,พบแพที่ย์	หร่อไปรักษัาที่่�โรงพยาบาล

จััดำหน้ากากอนามัย	สำำาหรับพนักงานที่่�เป็นไขึ้้หว่ัดำ	จััดำให้ม่

จัุดำบริการแอลกอฮอล์	 เจัลล้างม่อ	 ในจัุดำต่างๆ	พ่นสำเปรย์

ฆ่่าเช่�อในการที่ำาคว่ามสำะอาดำพ่�นที่่�	 ฉ่ดำพ่นสำารเคม่กำาจััดำ							

ยุงลาย

		 3.	 ให้ขึ้้อม้ลคว่ามร้้และว่ิธั่การป้องกันตนเองแก่พนักงาน	เม่�อ

ม่คว่ามเสำ่�ยง	คว่รหล่กเล่�ยงการสำมัผสัำกบัผ้อ้่�น	อยา่งใกลช้ดิำ

และแนะนำาเพ่�อนและญาตมิิตรที่่�ม่คว่ามเสำ่�ยงไม่คว่รออกไป

พบปะผ้้อ่�น	

		 4.	 ประสำานงานและจััดำหาว่ัคซึ่่นให้กับ	พนักงานทีุ่กคน	ไดำ้เขึ้้า

รับการฉ่ดำว่ัคซึ่่นป้องกันโคว่ิดำ-19	 เขึ้็มแรกและเขึ้็มสำอง	

โดำยใชสิ้ำที่ธัิ�ผ้้ประกนัตน	มาตรา	33	ในพ่�นที่่�กรุงเที่พมหานคร

รว่มที่ั�งจััดำหาว่ัคซึ่่นที่างเล่อกให้กับกลุ่มพ่อค้า	แม่ค้า	ที่่�เขึ้้า

มาจัำาหน่ายสำินค้าและอาหารภายในบริษััที่ฯ	 เพ่�อเป็นการ

สำร้างภ้มิคุ้มกันให้กับตนเองและสำ่ว่นรว่ม	 เพ่�อช่ว่ยลดำการ

แพร่ระบาดำ	

		 5.	 ตรว่จัคัดำแยกผ้้ที่่�ติดำเช่�อและไมต่ดิำเช่�อให้เรว็่ที่่�สุำดำ	โดำยใช้ชุดำ

ตรว่จั	Antigen	test	kit	เพ่�อคัดำแยกผ้้ติดำเช่�อและไม่ติดำเช่�อ

และสำามารถ้คว่บคุมการแพร่ระบาดำในพ่�นที่่�ขึ้องบริษััที่ไดำ้	

		 6.	 ดำำาเนินการ	 Bubble	 &	 seal	 จััดำที่่�พักให้กลุ่มผ้้เสำ่�ยงส้ำง								

(FAI-	Factory	Accommodation	Isolation)		สำำาหรบัผ้ป้ว่่ย

ย่นยนั	โดำยใช้สำถ้านที่่�อาคารสำำานักงานและพ่�นที่่�แยกระหว่่าง

คนที่่�ติดำเช่�อกับผ้้ที่่�ไม่ติดำเช่�อ	 โดำยไดำ้รับคำาแนะนำาจัาก

สำำานักงานเขึ้ตบางนา	สำำานักงานสำาธัารณีสำุขึ้	เพ่�อให้ไดำ้ตาม

มาตรฐานกระบว่นการป้องกันและคว่บคุมโรคตามที่่�

กระที่รว่งสำาธัารณีสำุขึ้กำาหนดำ

		 7.	 บริษััที่ม่การจััดำผังการที่ำางานขึ้องโรงงานแยกออกเป็นแต่	

ละกลุ่มอย่างชัดำเจัน	ที่ำาใหค้ว่ามเสำ่�ยงที่่�บริษัทัี่จัะตอ้งปิดำการ

ผลิตที่ั�งโรงงานจัะม่คว่ามเป็นไปไดำ้ค่อนขึ้้างตำ�า	

	 2.	 ความเส่�ยงจิากักัาริเปล่�ยนแปลงพฤตกิัริริมผู้บริโิภิคจิากัความ

กั้าวหน้าข้องเทคโนโลย่	(Digital	Disruption)

	 	 ในช่ว่งที่่�ผ่านมาธุัรกิจั	 e-commerce	 ไดำ้เข้ึ้ามาม่บที่บาที่											

เพิ�มข้ึ้�นอย่างต่อเน่�องในระบบเศรษัฐกิจัยุคปัจัจัุบัน	 ส่ำงผลให้จัำานว่น												

ผ้้ ใช้งานอินเที่อร์เน็ตที่ั�ว่โลกเพิ�มข้ึ้�นต่อเน่�อง	 ดำ้ว่ยคว่ามก้าว่หน้า													

ที่างเที่คโนโลย่น่�	 ส่ำงผลให้ร้ปแบบการขึ้ายซึ่่�อสำินค้าและบริการ															

รว่มที่ั�งพฤติกรรมผ้้บริโภคเปล่�ยนแปลงไป	 จัากวิ่ถ้่ช่วิ่ตที่่�เร่งร่บข้ึ้�น	

คว่ามสำะดำว่กสำบายในการซึ่่�อสำนิค้าที่่�เพิ�มขึ้้�น	ดำว้่ยชอ่งที่างการจัำาหนา่ย

ที่่�หลากหลาย	ม่การแข่ึ้งขึ้นัที่่�รุนแรงข้ึ้�นขึ้องภาคธุัรกจิั	จัง้ที่ำาให้ช่องที่าง

ออนไลน์สำามารถ้ตอบโจัที่ย์คว่ามต้องการขึ้องผ้้บริโภคไดำ้เป็นอย่างดำ่

	 	 ดำังนั�น	 สำำาหรับกลุ่มธุัรกิจัการผลิต	 บริษััที่ฯ	 ได้ำม่การรักษัา								

คว่ามสำัมพันธั์อย่างต่อเน่�องกับล้กค้ากลุ่ม	 designer	 brand	 และ														

affordable	 fine	 jewelry	 brand	 ที่่�มุ่งเน้นกลยุที่ธั์ในการขึ้ายผ่าน												

ช่องที่างออนไลน์	ที่ั�งที่าง	Website	และ	Market	Place

•	 ความเส่�ยงด้านสังคม
 ความเส่�ยงด้้านกัาริยอมริับจิากัช่มชนและสังคม

	 บริษััที่ฯ	 มุ่งดำำาเนินธัุรกิจัโดำยคำาน้งถ้้งผลกระที่บต่อชุมชน	 สำังคม													

สิำ�งแว่ดำลอ้ม	ซึ่้�งหากบรษิัทัี่ไมไ่ดำร้บัการยอมรบัจัากชุมชนและสำงัคมอาจั

สำง่ผลกระที่บตอ่การดำำาเนินธัรุกจิัขึ้องบรษิัทัี่	ดำงันั�นบรษิัทัี่จัง้ม่การดำำาเนนิ

กิจักรรม	 เพ่�อส่ำงเสำริม	 สำนับสำนุนในการพัฒนาและสำร้างคว่ามสำัมพันธั์	

ที่่�ด่ำต่อชุมชนและสัำงคม	 และตั�งเป้าหมายม่ผ้้เขึ้้าร่ว่มกิจักรรมเกิน										

ร้อยละ	80

•	 ความเส่�ยงด้านสิ�งแวดลุ่้อม
1.	 ความเส่�ยงจิากักัาริใช้ทริัพยกัริธริริมชาติและพลังงาน

	 	 บรษิัทัี่ฯ	มุ่งมั�นและตระหนกัถ้ง้การคว่บคมุที่รพัยกรธัรรมชาติ

ให้ม่ประสำทิี่ธัภิาพและคุม้ค่าที่่�สุำดำ	รว่มที่ั�งลดำผลกระที่บที่่�ม่ตอ่สิำ�งแว่ดำลอ้ม

ให้มากที่่�สุำดำ	พร้อมที่ั�งส่ำงเสำริมการใช้ที่รัพยากรธัรรมชาติในองค์กรให้

เกดิำประโยชนอ์ย่างคุม้ค่าส้ำงสุำดำ	เพ่�อให้เกดิำคว่ามยั�งย่น	โดำยบริษัทัี่ฯ	ได้ำ

ม่การบริหารและจััดำการการใช้ที่รัพยากรธัรรมชาติ	ดำังน่�

  1.	กัาริลด้ใช้พลังงานไฟฟ้า	 บริษััที่ฯ	 ม่การเปล่�ยนมาใช้								

หลอดำไฟ้	 LED	 และติดำตั�งสำว่ิที่ปิดำ-เปิดำโคมไฟ้แต่ละแห่ง	

และการที่ำางานขึ้องเคร่�องปรบัอากาศม่การกำาหนดำเว่ลาใน

การเปิดำ-ปิดำเคร่�องตามเว่ลาที่่�กำาหนดำ

 	 2.	 กัาริลด้ปริิมาณกัาริใช้นำ�า	 บริษััที่ฯ	 ม่การเก็บตัว่อย่างนำ�า							

ที่่�ปล่อยที่ิ�งจัากระบบ	RO	ส่ำง	LAB	เพ่�อตรว่จัสำอบคุณีภาพนำ�า

โดำยถ้้าผลตรว่จัสำอบคุณีภาพนำ�าผ่านมาตรฐาน	 จัะม่การ							

ขึ้ออนุมัติ ผ้้บริหารที่ำาการติดำตั�งมาตรว่ัดำนำ�าที่่�ปล่อย																	

และนำานำ�าที่่�ปล่อยจัากระบบ	RO	กลับมาใช้ใหม่

  3.	กัาริลด้ข้ยะท่�เกัิด้จิากัพลาสติกั	 บริษััที่ฯ	 ม่การรณีรงค์											

ลดำการใช้พลาสำติก	ไม่สำร้างขึ้ยะพลาสำติกเพิ�มเติม	รว่มถ้้ง

แยกขึ้ยะและกำาจััดำขึ้ยะให้ถ้้กว่ิธั่

  4.	กัาริลด้ปริิมาณกั๊าซื้เริือนกัริะจิกั	บริษััที่ฯ	ม่การดำำาเนินการ

เพ่�อลดำการปล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจัก	 โดำยการลดำการใช้ก๊าซึ่	

LPG	 ลดำการใช้หร่อเปล่�ยนสำารที่ำาคว่ามเย็นเคร่�องปรับ

อากาศ	รว่มถ้้งการติดำตั�งระบบโซึ่ล่าร์ในการผลิตไฟ้ฟ้้า
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ป้ระเด็นสำาคัญด้านความยั�งยืน	

1)	กัาริบริิหาริจิัด้กัาริผู้ม่ส�วนได้้เส่ย

กี่ลุ่่่มผู้ม่ส่วนได้เส่ย	กี่ารสานสัมพันธิ์	แลุ่ะกี่ารตอบัสนอง

	 กัล่�มผู้ม่ส�วนได้้เส่ย	 ช�องทางกัาริม่ส�วนริ�วม	 ความคาด้หวังและปริะเด้็นสำาคัญ	 กัาริตอบสนอง

	 ล้กค้า

	 ค้่ค้าและเจั้าหน่�

	 ผ้้ถ้่อหุ้น	และ

	 นักลงทีุ่น

•	 ประชุมผ้้ถ้่อหุ้นประจัำาปี	

•	 นักลงทีุ่นสำัมพันธั์

•	Website	/	E-mail																					

•	 รายงานประจัำาปี

•	 Opportunity	Day

•	 การเย่�ยมชมกิจัการ

•	 การร้องเร่ยนผ่านช่องที่าง

	 การรับเร่�องร้องเร่ยนและ

	 การแจั้งเบาะแสำ			

•	 สำำารว่จัคว่ามพ้งพอใจัขึ้องล้กค้า

•	Website	/	E-mail	และ	

	 Social	Media

•	 สำนที่นากลุ่มย่อย

•	 เปิดำโอกาสำศ้กษัาดำ้งาน

•	 ให้คว่ามร้้โดำยผ้้เช่�ยว่ชาญ

	 เฉพาะดำ้านและที่่มงานขึ้องบริษััที่

•	 จััดำที่ำาว่ารสำารเผยแพร่

	 ขึ้้อม้ลขึ้่าว่สำาร

•	พบปะล้กค้า	พร้อมรับฟังคว่าม

	 คิดำเห็น	และขึ้้อเสำนอแนะ

•	 การร้องเร่ยนผ่านช่องที่างการรับ	

	 เร่�องร้องเร่ยนและการแจั้งเบาะแสำ		

•	 สำนที่นากลุ่มย่อย

•	ประชุมร่ว่มกัน

•	พบปะค้่ค้า	พร้อมรับฟัง

	 ขึ้้อเสำนอแนะ

•	 การร้องเร่ยนผ่านช่องที่าง

	 การรับเร่�องร้องเร่ยนและ

	 การแจั้งเบาะแสำ

•	 ผลการดำำาเนินงานและการเติบโต

	 ขึ้องธัุรกิจั			

•	 การบริหารงานตามหลักการ

	 กำากับดำ้แลกิจัการที่่�ดำ่

•	 เปิดำเผยขึ้้อม้ลขึ้องบริษััที่ตาม

	 คว่ามเป็นจัริงถ้้กต้อง	ครบถ้้ว่น

	 และที่ันเหตุการณี์

•	 การบริหารคว่ามเสำ่�ยงอย่าง

	 ม่ประสำิที่ธัิภาพ

•	 สำ่งมอบผลิตภัณีฑ์์และบริการ

	 ที่่�ไดำ้คุณีภาพและมาตรฐาน

	 ตรงตามกำาหนดำ

•	 ถ้่ายที่อดำคว่ามร้้และเที่คโนโลย่

	 ผ่านผลิตภัณีฑ์์สำินค้าขึ้องบริษััที่

•	 คว่ามหลากหลายขึ้องผลิตภัณีฑ์์

•	 การรักษัาขึ้้อม้ลล้กค้าไว่้

	 เป็นคว่ามลับ

•	 ราคาเหมาะสำม	โดำยม่การตรว่จัสำอบ	

	 ราคากลาง

•	 ชำาระหน่�ตรงตามที่่�กำาหนดำ

•	ม่คว่ามเป็นธัรรมและเสำมอภาค

	 ในการว่่าจั้างและประม้ลงาน

•	 แลกเปล่�ยนคว่ามร้้

	 และประสำบการณี์

•	 ปฏิิบั ติ ต่อผ้้ถ้่อ หุ้นและนักลงทุี่น										

ตามหลักธัรรมมาภิบาล

•	 กำาหนดำให้ม่การเปิดำเผยขึ้้อม้ลที่่�

โปร่งใสำ	และเช่�อถ้่อไดำ้	

•	 การด้ำแลสำิที่ธิัขึ้องผ้้ถ้่อหุ้นตามหลัก

การการกำากับดำ้แลกิจัการที่่�ดำ่

•	 สำ่งเสำริมให้ล้กค้าตระหนักและร่ว่ม								

รับผิดำชอบในเร่�องคุณีภาพ	 คว่าม

ปลอดำภัยขึ้องผลิตภัณีฑ์์และบริการ	

•	 ประเมินคว่ามพ้งพอใจัล้กค้าในดำ้าน

ต่างๆ	 อย่างครอบคลุมทีุ่กประเดำ็น	

เพ่�อนำามาประกอบการพิจัารณีา

ปรับปรุงการที่ำางาน	 และให้บริการ						

ที่่�ดำ่ขึ้้�นสำำาหรับล้กค้า

•	 การให้บริการแก่ล้กค้าดำ้ว่ยคว่าม							

รับผิดำชอบตามจัรรยาบรรณีและ

จัริยธัรรมในการประกอบธัุรกิจั

•	 การดำ้แลรักษัาขึ้้อม้ลขึ้องล้กค้า

•	 ปฎิบัติต่อค้่ค้า	 และเจั้าหน่�ทีุ่กราย	

ดำ้ว่ยคว่ามเสำมอภาคและยุติธัรรม	

โดำยย้ดำมั�นตามขึ้้อตกลงในสำัญญา

และจัรรยาบรรณีที่างธัุรกิจั

•	 สำ่�อสำารให้ค้่ค้ารับที่ราบและเขึ้้าใจัถ้้ง

ระเบ่ยบว่่าดำ้ว่ยการจััดำซึ่่�อ/จััดำจ้ัาง	

และกระบว่นการในการคัดำเล่อกและ

ประเมินผล	 โดำยติดำตามตรว่จัสำอบ	

และรายงานผลให้ผ้้เก่�ยว่ขึ้้องที่ราบ
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	 กัล่�มผู้ม่ส�วนได้้เส่ย	 ช�องทางกัาริม่ส�วนริ�วม	 ความคาด้หวังและปริะเด้็นสำาคัญ	 กัาริตอบสนอง

	 ค้่แขึ้่งที่างการค้า

	 พนักงาน

	 ชุมชนและสำังคม

•	 รับขึ้้อม้ลขึ้่าว่สำารจัากสำ่�อและ

	 เว่ที่่สำาธัารณีะ

•		จััดำตั�งศ้นย์การเร่ยนร้้	

	 Pranda		Academy

•	 ระบบ	Intranet	/Social	Media

•	 สำำารว่จัคว่ามคิดำเห็นพนักงาน

•	 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

•	 การประเมินผลการปฏิิบัติงาน

•	 กิจักรรมที่่�ให้พนักงานม่สำ่ว่นร่ว่ม

	 รว่มถ้้งกิจักรรมเพ่�อสำังคม

•	 การร้องเร่ยนผ่านช่องที่าง

	 การรับเร่�องร้องเร่ยนและ

	 การแจั้งเบาะแสำ		

•	 สำำารว่จั/ประเมินคว่ามต้องการ

	 และคว่ามพ้งพอใจั	

•	พบปะชุมชนอย่างสำมำ�าเสำมอ

•	 จััดำการประชุมรับฟังคว่ามคิดำเห็น	

	 และขึ้้อเสำนอแนะ

•	 ร่ว่มกับชุมชนจััดำโครงการ	

	 และกิจักรรมสำ่งเสำริมคุณีภาพช่ว่ิต

•	 จััดำกิจักรรมศ้กษัาดำ้งาน	และ

	 สำ่งเสำริมการม่สำ่ว่นร่ว่มในการ

	 พัฒนาสำังคม	

•	 รายงานขึ้้อม้ล	ขึ้่าว่สำาร	กิจักรรม

•	ติดำตามขึ้้อม้ลขึ้่าว่สำาร	และรายงาน	

	 จัากสำ่�อมว่ลชน

•	 การร้องเร่ยนผ่านช่องที่างการรับ	

	 เร่�องร้องเร่ยนและการแจั้งเบาะแสำ		

•	 ดำำาเนินธัุรกิจัอย่างโปร่งใสำสำุจัริต

	 และม่จัริยธัรรม

•	 แขึ้่งขึ้ันอย่างเป็นธัรรมและ

	 เป็นไปตามกฏิหมาย

•	 ค่าตอบแที่นที่่�เป็นธัรรมและ	

	 สำว่ัสำดำิการนอกเหน่อจัากที่่�

	 กฏิหมายกำาหนดำ

•	 คว่ามมั�นคงและก้าว่หน้าในอาช่พ

•	 การพัฒนาคว่ามร้้และศักยภาพ

	 ในการที่ำางานอย่างต่อเน่�อง

•	 คว่ามปลอดำภัยและสำุขึ้อนามัย

	 ในการที่ำางาน

•	 การม่สำ่ว่นร่ว่มในการพัฒนา

	 ระบบงาน	ผลิตภัณีฑ์์และบริการ

•	 การม่สำ่ว่นร่ว่มในกิจักรรม	

	 สำาธัารณีประโยชน์

•	 สำร้างเสำริมอาช่พและสำนับสำนุน

	 คว่ามเป็นอย้่ที่่�ดำ่ให้กับสำังคม

•	 ร่ว่มพัฒนาชุมชนและสำังคม

•	 คำาน้งถ้้งผลกระที่บต่อชุมชน

	 และสำังคม

•	 เป็นองค์กรที่่�ม่คว่ามรับผิดำชอบ

	 ต่อที่้องถ้ิ�น	ประเที่ศ	สำังคมโลก	

	 สำ่งเสำริม	และอนุรักษั์ว่ัฒนธัรรม

	 ที่้องถ้ิ�น

•	 เปิดำเผยขึ้้อม้ลการดำำาเนินงาน

	 บนพ่�นฐานขึ้้อเที่็จัจัริง

•	 จััดำให้ม่ระบบการคว่บคุมด้ำแลมิให้							

ม่การดำำาเนินการใดำๆ	 เพ่�อให้ไดำ้มา

หร่อใช้ข้ึ้อม้ลคว่ามลับที่างการค้า		

ขึ้องค้่แขึ้่งโดำยว่ิธั่การที่่�ผิดำกฏิหมาย

•	 ก า ร ป ฏิิ บั ติ ต่ อ ค้่ แ ข่ึ้ ง ขัึ้ น ดำ้ ว่ ย													

คว่ามเข้ึ้าใจัและม่คว่ามร่ว่มม่อที่่�ด่ำ

ระหว่่างกัน

• กำา ห น ดำ ห ลั ก ป ฏิิ บั ติ เ ก่� ย ว่ กั บ										

จัรรยาบรรณีและจัริยธัรรมในการ

ประกอบธุัรกิจัสำำาหรับให้พนักงาน

ย้ดำถ้่อในการปฏิิบัติงาน

•	 การจัดัำใหม่้ค่าตอบแที่นและสำวั่สำดิำการ

ที่่�เหมาะสำมและเป็นธัรรม

•	 การจัดัำให้ม่ระบบและอปุกรณีค์ว่บคมุ

คว่ามปลอดำภัยที่่�ม่มาตรฐาน	 และ							

จััดำสำถ้านที่่�ที่ำางานให้เหมาะสำมและ

เอ่�ออำานว่ยให้เกิดำประสิำที่ธัิภาพและ

ประสำิที่ธัิผลในการที่ำางาน	 โดำยคำาน้ง

ถ้้งคว่ามปลอดำภัยและสำุขึ้อนามัย

•	 การเคารพสำิที่ธิัขึ้องพนักงานตามกฏิ

หมายกำาหนดำ

•	 การอบรมพัฒนาคว่ามก้าว่หน้า

•	 การจััดำการศ้กษัาระบบที่วิ่ภาค่	 โดำย

เปิดำโอกาสำให้กับเยาว่ชนในพ่�นที่่�								

ซึ่้�งขึ้าดำโอกาสำในการศก้ษัา	และม่งาน

ที่ำาเพ่�อเข้ึ้ามาศ้กษัาในระบบที่ว่ิภาค่	

สำาขึ้าว่ิชาช่างเคร่�องประดำับ	

• ดำำาเนนิการตามนโยบายคว่ามปลอดำภัย

อาช่ว่อนามัยอย่างเคร่งครัดำ	

•	 สำนับสำนุนการดำำาเนินภารกิจัเพ่�อ

ประโยชน์ต่อสำาธัารณีะ	 ชุมชนและ

สำังคมโดำยรว่ม

•	 การม่สำว่่นรว่่มในการดำำาเนินกจิักรรม

สำาธัารณีประโยชน์แก่ชุมชนและ

สำังคม
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2)	ปริะเด้็นสำาคัญ

	 	 มิติ	 ปริะเด้็น	 ความเส่�ยง	 แนวทางบริิหาริจิัด้กัาริ

•	 การบริหารจััดำการพลังงาน

•	 การบริหารจััดำการนำ�า

•	 การบริหารจััดำการขึ้ยะ	ขึ้องเสำ่ย

	 และมลพิษั

•	 การบริหารจััดำการก๊าซึ่เร่อนกระจัก

ในการผลิตไฟ้ฟ้้าต้องใช้ที่รัพยากร							

ที่างธัรรมชาติจัำานว่นมากซ้ึ่�งเป็นปัจัจััย

หน้�งที่่�ส่ำงผลให้เกิดำภัยพิบัติจัากสำภาว่ะ

โลกร้อนและการเปล่�ยนแปลงสำภาพ						

ภ้มิอากาศ	 เช่น	 นำ�าที่่ว่ม	 ไฟ้ไหม้ป่า									

ฝุ่่น	 PM	 2.5	 ภัยแล้งฝ่นตกไม่ตาม

ฤด้ำกาล	ฯลฯ	ส่ำงผลกระที่บต่อชมุชน	ต่อ

ธัุรกิจั	ในทีุ่กๆ	พ่�นที่่�	ทีุ่กๆ	กิจัการ	ดำังที่่�

เกิดำขึ้้�นให้เห็นในปัจัจัุบัน

ที่รัพยากรนำ�าเป็นที่รัพยากรที่่�ม่คุณีค่า

มากและม่ปริมาณีจัำากัดำ	 การใช้นำ�าใน

จัำานว่นมากจัะสำ่งผลให้เกิดำสำภาว่ะการ

ขึ้าดำแคลนนำ�าสำำาหรับใช้ในการอุปโภค

และบริโภคขึ้ององค์กรและชุมชน

คว่ามกังว่ลขึ้องชุมชนเก่�ยว่กับผลกระที่บ

เร่�องขึ้ยะ	มลพิษั	และขึ้องเสำ่ยที่่�เกิดำจัาก

กระบว่นการผลิต

การใช้ที่รัพยากรธัรรมชาติที่ั�งที่างตรง

และที่างอ้อมในการดำำาเนินกิจัการทีุ่ก

กิจัการ	 สำ่งผลให้เกิดำสำภาว่ะโลกร้อน	

และส่ำงผลให้เกิดำการเปล่�ยนแปลงที่าง

สำภาพอากาศ	 ภัยพิบัติ	 เช่น	 นำ�าที่่ว่ม							

ไฟ้ไหม้ป่า	ฝุ่่น	PM	2.5	ภัยแล้ง	ฝ่นตก						

ไม่ตามฤด้ำกาล	 ฯลฯ	 ส่ำงผลกระที่บต่อ

ชุมชน	 ต่อธัุรกิจัในทีุ่กๆ	 พ่�นที่่�ทีุ่กๆ	

กิจัการ	ดำังที่่�เกิดำขึ้้�นให้เห็นในปัจัจัุบัน

บริษััที่ฯ	 มุ่งมั�นและให้คว่ามสำำาคัญจั้ง

กำาหนดำให้ม่กลยุที่ธั์การลดำก๊าซึ่เร่อน

กระจักระยะสัำ�น	 และระยะยาว่พร้อม						

เป้าหมายที่่�ชัดำเจัน	 ลดำการปล่อยก๊าซึ่

เร่อนกระจักให้นอ้ยลงเพ่�อไมใ่ห้อณุีหภ้มิ

โลกเพิ�มขึ้้�น	1.5	องศาเซึ่ลเซึ่่ยสำ	โดำยม่

โครงการดำา้นการประหยดัำไฟ้ฟ้า้พรอ้ม

ที่ั�งส่ำงเสำริมและรณีรงค์ให้บุคลากรใน

องค์กรใช้ไฟ้ฟ้้าอย่างคุ้มค่าและเกิดำ

ประโยชน์สำ้งสำุดำ

บริษััที่ฯ	 ให้คว่ามสำำาคัญในการบริหาร

จััดำการการใช้นำ�าอย่างม่ประสิำที่ธัิภาพ

และเกดิำประโยชนส้์ำงสุำดำ	โดำยปฏิิบตัติาม

หลัก	 3Rs	 ส่ำงเสำริมและรณีรงค์ให้

บุคลากรในองค์กรใช้นำ�าอย่างประหยัดำ

และใหเ้กดิำประโยชน์ส้ำงสำดุำรว่มถ้ง้ม่การ

บำาบัดำและตรว่จัว่ัดำคุณีภาพนำ�าเส่ำยตาม

มาตรฐาน	ประกาศกระที่รว่งอตุสำาหกรรม

เร่�อง	 กำาหนดำมาตรฐานคว่บคุมการ

ระบายนำ�าที่ิ�งจัากโรงงาน	 พ.ศ.	 2560			

ลดำผลกระที่บต่อแม่นำ�า	ลำาคลอง	ชุมชน

และสำิ�งแว่ดำล้อมรอบขึ้้าง

บริหารจััดำการขึ้ยะ	ขึ้องเสำ่ย	และมลพิษั

อย่างเป็นระบบพร้อมที่ั�งส่ำงเสำริมและ

รณีรงค์ให้บคุลากรปฏิิบัตติามหลกั	3Rs		

และการกำาจััดำอย่างถ้้กว่ิธั่		

บรษิัทัี่ฯ	เป็นส่ำว่นหน้�งขึ้องสำงัคมที่่�ม่การ

ใชท้ี่รัพยากรธัรรมชาต	ิจัง้มุ่งมั�นและให้

คว่ามสำำาคัญ	กำาหนดำให้ม่เป้าหมายการ

ลดำก๊าซึ่เร่อนกระจักระยะสัำ�น	 และระยะ

ยาว่ในการบริหารจััดำการลดำการปล่อย

ก๊าซึ่เร่อนกระจักให้น้อยลงเพ่�อไม่ให้

อณุีหภ้มิโลกเพิ�มข้ึ้�น	1.5	องศาเซึ่ลเซึ่ย่สำ
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	 	 มิติ	 ปริะเด้็น	 ความเส่�ยง	 แนวทางบริิหาริจิัด้กัาริ

•	 การเคารพสำิที่ธัิมนุษัยชน

•	 การปฏิิบัติต่อพนักงานอย่าง

	 เป็นธัรรม

•	 การบริหารที่รัพยากรบุคคล

•	 การดำ้แลคว่ามปลอดำภัย	

	 อาช่ว่อนามัย	และสำภาพแว่ดำล้อม

	 ในการที่ำางาน

•	 การม่คว่ามรับผิดำชอบต่อล้กค้า

 

อาจัม่การละเมิดำสิำที่ธัิมนุษัยชนในระดำับ 

Minor	issue	โดำยไม่ตั�งใจัเน่�องจัากคว่าม

หลากหลายขึ้องสัำงคมที่่�ม่มุมมองด้ำานน่�

แตกตา่งกนั	Baby	Boomes	อาจัมองตา่ง

จัาก	Gen	Y	รว่มถ้ง้การต่คว่ามขึ้อ้กำาหนดำ

ขึ้องผ้้ตรว่จัประเมนิอาจัม่คว่ามแตกตา่ง

ไปจัากผ้้ปฏิิบัติงาน	นอกจัากน่�สำิ�งที่่�เคย

ถ้้กในอด่ำตอาจักลายเป็นไม่ถ้้กใน

ปัจัจัุบัน

การบรหิารคนจัำานว่นมากและการผลิต

ที่่�เร่งร่บอาจัที่ำาใหม้องขึ้า้มถ้ง้การปฏิิบตัิ

ในบางประเดำ็น	 โดำยเฉพาะประเดำ็นที่่�ม่

คว่ามบอบบางในคว่ามร้้สำ้ก

การบริหารที่รัพยากรบุคคลในปัจัจุับัน

ม่คว่ามที่้าที่ายมากข้ึ้�น	 ไม่ว่่าจัะเป็น

สำถ้านการณ์ีโคว่ิดำที่่�ที่ำาให้การพัฒนา

ต่างๆ	 หยุดำชะงัก	 อ่กที่ั�งต้องเผชิญกับ

การปรับตัว่ให้เขึ้้ากับวิ่ถ้่ใหม่	 (New	

normal)	 อย่างหล่กเล่�ยงไม่ไดำ้	 และที่่�

สำำาคัญปัญหา	 Generation	 Gap	 ยังคง

เป็นสิำ�งท้ี่าที่ายสำำาหรับองค์กรที่่�ม่อายุ

ยาว่นาน

ดำ้ว่ยคว่ามเป็นองค์กรขึ้นาดำใหญ่	 ม่

กระบว่นการที่ำางานและเคร่�องจัักรที่่�

มากมาย	ย่อมม่คว่ามเส่ำ�ยงที่่�จัะเกิดำอบุตัิ

อย่างหล่กเล่�ยงไม่ไดำ้	

สำ่งมอบไม่ที่ันเว่ลา	

กำาหนดำนโยบายและขึ้้อปฏิิบัติ เป็น													

ลายลักษัณี์อักษัร	 ให้ ม่การอบรม

ที่ำาคว่ามเขึ้้าใจัแก่บุคลากรทีุ่กระดำับ																

เพิ�มคว่ามถ้่�ในตรว่จัประเมนิภายในเพ่�อ

หาช่องว่่างและหาที่างแก้ไขึ้ร่ว่มกัน

กำาหนดำนโยบายและขึ้้อปฏิิบัติ เป็น							

ลายลักษัณี์อักษัร	 ให้ม่การอบรมและ

ที่ำาคว่ามเขึ้้าใจัแก่บุคลากรทีุ่กระดำับ	ให้

ที่กุคนม่คว่ามตระหนักในการปฏิิบตัติอ่

พนักงานอย่างเป็นธัรรม

บริษััที่ฯ	 ไดำ้เปล่�ยนวิ่กฤตให้เป็นโอกาสำ	

เปล่�ยนว่ถิ้่การที่ำางานแบบเดำมิๆ	ใหเ้ป็น

ว่ถิ้ใ่หม	่โดำยนำาเที่คโนโลย่มาช่ว่ยในการ

พฒันาบคุลากร	เช่น	การสำรรหาคัดำเล่อก

การฝึกอบรม	 การประเมินผลงาน	

กิจักรรมสำร้างคว่ามผ้กพันธั์ในองค์กร	

ผ่านแอพพลิเคชั�นต่างๆ	 อ่กที่ั�งจััดำให้ม่

การลดำกระบว่นการที่่�ไม่จัำาเป็น	 โดำย

การนำาระบบ	Paperless	มาดำำาเนินการ	

จััดำให้ม่คณีะกรรมการคว่ามปลอดำภัย

อาช่ว่อนามัยและสำภาพแว่ดำล้อมในการ

ที่ำางาน	 เพ่�อว่างมาตรการป้องกันและ

เฝ่า้ระวั่งมใิหเ้กดิำคว่ามไมป่ลอดำภัยและ

พัฒนาระบบอาช่ว่อนามัยและสำภาพ

แว่ดำล้อมในการที่ำางานใหด่้ำกว่่ามาตรฐาน

ตามกฎหมาย	บรษิัทัี่ฯ	ไดำจ้ัดัำงบประมาณี

เพ่�อการน่�โดำยเฉพาะ

•	ประชุมที่่ม	 cluster	 เพ่�อว่างแผน							

รว่่มกัน	ในทุี่กๆ	ออเดำอรข์ึ้องล้กคา้	Top

•	 ให้ล้กค้าคาดำการณี์ออเดำอร์ล่ว่งหน้า	

เพ่�อว่างแผนและเตร่ยมคว่ามพร้อม

ผลติลว่่งหน้าในแบบที่่�ล้กคา้สัำ�งออเดำอร์

ประจัำา	 สำมำ�าเสำมอ	 ในช่ว่งที่่�ม่กำาลัง							

การผลิตเหล่อ	หร่อช่ว่ง	low	season			
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	 	 มิติ	 ปริะเด้็น	 ความเส่�ยง	 แนวทางบริิหาริจิัด้กัาริ

•	 การบริหารจััดำการค้่ค้า

•	 การม่คว่ามรับผิดำชอบต่อชุมชนและ	

	 สำังคม

•	 การกำากับดำ้แลกิจัการที่่�ดำ่

•	 การต่อต้านการคอร์รัปชั�น

•	 การบริหารคว่ามเสำ่�ยงและ

	 การคว่บคุมภายใน

•	 การบริหารจััดำการห่ว่งโซึ่่อุปที่าน

•	 การพัฒนานวั่ตกรรมภายในองค์กร

ถ้้าค้่ค้าม่น้อยราย	 จัะสำ่งผลให้การหา

ว่ัตถุ้ดิำบยากข้ึ้�น	 และกระที่บต่อการส่ำง

มอบล่าช้า

เกิดำข้ึ้อร้องเร่ยนจัากชุมชนและสัำงคม	

จัากการดำำาเนินกิจักรรมขึ้องบริษััที่ฯ

เป็นประเด็ำนด้ำานคว่ามยั�งย่นที่่�ตลาดำ	

หลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย	สำำานักงาน	

ก.ล.ต.	หนว่่ยงานกำากบัด้ำแลที่่�เก่�ยว่ข้ึ้อง

ผ้้ถ้่อหุ้น	 พันธัมิตรและค้่ค้า	 นักลงทีุ่น

สำถ้าบันในประเที่ศและต่างประเที่ศ	 ให้

คว่ามสำำาคญั	และเป็นปัจัจัยัที่่�ส่ำงผลกระที่บ

ต่อคว่ามไว่้ว่างใจัและคว่ามน่าเช่�อถ้่อ

เป็นประเดำ็นที่่�ตลาดำหลักที่รัพย์แห่ง

ประเที่ศไที่ย	 สำมาคมส่ำงเสำริมผ้้ลงทีุ่น

ไที่ย	 ตลอดำจันผ้้ถ้่อหุ้น	 พันธัมิตรและ							

ค้่ค้า	 นักลงทุี่นสำถ้าบัน	 ในประเที่ศและ

ต่างประเที่ศ	 ให้คว่ามสำำาคัญ	 และ

ประเมินคว่ามโปร่งใสำขึ้ององค์กร

การเปล่�ยนแปลงขึ้องเที่คโนโลย่อย่าง

ฉับพลันรว่มที่ั�งม่ปัจัจััยที่่�ที่ำาให้ม่การ

เปล่�ยนแปลงในการดำำาเนินธัุรกิจัที่ำาให้

ต้องเผชิญกับคว่ามเส่ำ�ยงที่่�หลากหลาย

มากขึ้้�น

การจัดัำการดำา้นคว่ามรบัผิดำชอบต่อสัำงคม

และการพิสำ้จัน์	แหล่งกำาเนิดำขึ้องห่ว่งโซึ่่

อุปที่านที่่�เก่�ยว่ขึ้้องกับองค์กรที่ั�งหมดำ

•	 กรณ่ีเผยแพรภ่ายนอกอาจัตดิำปัญหา

เร่�องกฎหมายที่รัยพ์สำินที่างปัญญา        

•	 ขึ้้อจัำากัดำการใช้งาน

จััดำการหาผ้้ผลิตที่่�ม่ศักยภาพเพิ�มข้ึ้�น	

โดำยกำาหนดำให้หาผ้้ผลิตใหม่	 1-2	 ราย

ต่อ	1	ปี

กำาหนดำนโยบาย	 วั่ตถุ้ประสำงค์	 และ								

ผลที่่�จัะไดำ้รับให้ชัดำเจัน

ดำำาเนินการเขึ้้าร่ว่มโครงการสำำารว่จัการ

กำากบัด้ำแลกจิัการบรษิัทัี่จัดำที่ะเบย่นไที่ย

อย่างต่อเน่�อง	(Corporate	Governance	

Report:	 CGR)	 ขึ้องสำมาคมสำ่งเสำริม

สำถ้าบนักรรมการบริษัทัี่ไที่ย	(IOD)	และ

เขึ้้าร่ว่มโครงการประเมินคุณีภาพการ

ประชุมสำามัญผ้้ถ้่อหุ้น	 (AGM)	 ขึ้อง

สำมาคมสำ่งเสำริมผ้้ลงทีุ่นไที่ย

ดำำาเนินการต่ออายุการรับรองการเป็น

สำมาชิกแนว่ร่ว่มปฏิิบัติขึ้องภาคเอกชน

ไที่ยในการต่อต้านการทีุ่จัริตทีุ่ก	3	ปี

ที่บที่ว่นว่ธิัก่ารและกระบว่นการประเมิน

คว่ามเสำ่�ยงองค์กร	 และกำาหนดำกลยุที่ธั์

คว่ามเสำ่�ยงองค์กรให้ครบถ้้ว่นรอบด้ำาน

จััดำที่ำา	Pranda’s	suppliers	CSR	policy	

พร้อมที่ั�งม่การประเมินติดำตาม	 Social	

Responsibility	 Assessment	 for									

Business	partners	ที่กุห่ว่งโซึ่อ่ปุที่านที่่�

เก่�ยว่ขึ้้องกับองค์กร

•	 เผยแพร่ผลงานเพ่�อใช้ประโยชน์

สำำาหรับบุคคลที่่�สำนใจั

 •	ลดำต้นทีุ่นการจััดำหาอุปกรณี์เคร่�องม่อ

•	 สำร้างแรงจัง้ใจัให้เพ่�อนร่ว่มงานในการ

สำร้างสำรรค์ผลงาน
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•	 การบริหารจััดำการคว่ามมั�นคง	
	 ปลอดำภัยขึ้องไซึ่เบอร์

•	 การคุ้มครองขึ้้อม้ลสำ่ว่นบุคคล

คว่ามก้ า ว่หน้ าที่ า ง เที่ค โน โล ย่ที่่�
เปล่�ยนแปลงไปอย่างรว่ดำเร็ว่และ										
ซึ่ับซึ่้อนมากข้ึ้�นซ้ึ่�งอาจัม่ผลกระที่บ								
ตอ่ระบบการโดำนโจัมต่จัากภายนอกจัน
ที่ำาให้ระบบหยุดำชะงักหร่อไม่สำามารถ้	
ใช้งานไดำ้

เน่�องจัากเป็นเร่�องใหม	่ยงัไมเ่คยปฏิิบตัิ
ใช้	 จั้งอาจัม่การเผยแพร่ขึ้้อม้ลและ/
หร่อนำาขึ้้อม้ลไปใช้โดำยไม่ตั�งใจั

จัดัำที่ำานโยบายและมาตรการรักษัาคว่าม
มั�นคงปลอดำภัยที่างไซึ่เบอร์	 	 ประกาศ
ใช้ในองค์กรม่ระบบป้องกันภัยคุกคาม
ต่างๆ	ที่างไซึ่เบอร์ที่่�ม่ประสิำที่ธิัภาพส้ำง
ได้ำแก	่Firewall	และ	Antivirus	ที่ั�งน่�ต้อง
ม่การตรว่จัสำอบและปรบัปรงุใหท้ี่นัสำมยั
(Update	Patch)	ตลอดำเว่ลา

จััดำที่ำาระเบ่ยบ	 ผ้้รับผิดำชอบให้ชัดำเจัน	
ประกาศใช้ในองค์กร	จััดำใหม้่การอบรม
ทีุ่กระดำับ	 รว่มถ้้งผ้้ที่่�ด้ำแลขึ้้อม้ล	 จััดำที่ำา
ระบบการเก็บรักษัาขึ้้อม้ลที่่�ม่คว่าม
ปลอดำภัย	 กำาหนดำระดำับขึ้องการเขึ้้าถ้้ง
ขึ้้อม้ล
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 	 มิติ	 ปริะเด้็น	 ความเส่�ยง	 แนวทางบริิหาริจิัด้กัาริ

กัาริจิัด้ลำาด้ับปริะเด้็นสำาคัญด้้านความยั�งยืน		

ปริะเด้็นในแต�ละมติข้อง	ESG

ริะ
ด้ับ

คว
าม
สำา
คัญ

	/
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ลกั
ริะ
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ต�อ
ผู้ม
่ส�ว
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ริะด้ับความสำาคัญ	/	ผลกัริะทบต�อธ่ริกัิจิ

7

1

5

9

216

6

13

418

8

10

317

14

11

12

15

1

1 2 3 4

2

3

4

การบริการจััดำการพลังงาน
การบริหารจััดำการนำ�า
การบริหารจััดำการขึ้ยะ	 ขึ้องเส่ำย	 และ
มลพิษั
การบริหารจััดำการก๊าซึ่เร่อนกระจัก

การเคารพสำิที่ธัิมนุษัยชน
การปฏิิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธัรรม
การบริหารที่รัพยากรบุคคล
การดำ้แลคว่ามปลอดำภัย	อาช่ว่อนามัย 
และสำภาพแว่ดำล้อมในการที่ำางาน
การม่คว่ามรับผิดำชอบต่อล้กค้า
การบริหารจััดำการค้่ค้า
การม่คว่ามรับผิดำชอบต่อชุมและสำังคม

การกำากับดำ้แลกิจัการที่่�ดำ่
การต่อต้านการคอร์รัปชั�น
การบริหารคว่ามเสำ่�ยงและคว่บคมุภายใน
การบริหารจััดำการห่ว่งโซึ่่อุปที่าน
การพัฒนานว่ัตกรรมภายในองค์กร
การบริหารจััดำการคว่ามมั�นคงปลอดำภัย
ขึ้องไซึ่เบอร์
การป้องกันขึ้้อม้ลสำ่ว่นบุคคล
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มิติสิ�งแวด้ล้อม มิติสังคม มิติเศริษัฐกัิจิ	(บริริษััทภิิบาล)
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ผลุ่กี่ารดำาเนินงานด้านความยั�งยืน

ผลกัาริด้ำาเนินงานด้้านสิ�งแวด้ล้อม

ผลกัาริด้ำาเนินงานด้้านสังคม

ผลกัาริด้ำาเนินงานด้้านบริริษััทภิิบาล
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ผลุ่กี่ารดำาเนินงานด้านสิ�งแวดลุ่้อม

1)	 กัาริบริิหาริจิัด้กัาริพลังงาน	 

นโยบาย
	 บริษััที่ฯ	 มุ่งมั�นและตระหนักถ้้งการคว่บคุมการใช้พลังงานไฟ้ฟ้้าให้ม่ประสำิที่ธัิภาพส้ำงสำุดำเพ่�อใช้ที่รัพยากรธัรรมชาติอย่างคุ้มค่าลดำผลกระที่บ 

ที่่�ม่ต่อสำิ�งแว่ดำล้อมให้มากที่่�สำุดำ	 และสำามารถ้ลดำต้นทีุ่นดำ้านพลังงานบริษััที่	พร้อมที่ั�งสำ่งเสำริม	 และรณีรงค์การใช้ไฟ้ฟ้้าในองค์กรให้เกิดำประโยชน์

อย่างคุ้มค่าสำ้งสำุดำ	เพ่�อให้เกิดำคว่ามยั�งย่น	โดำยลดำปริมาณีการใช้ไฟ้ฟ้้า

เป้าหมาย
 ลดำการใช้ไฟ้ฟ้้าให้ไดำ้	10%	BAU	(เที่่ยบกับปีฐาน	พ.ศ.	2564)	ภายในปี	พ.ศ.	2567	

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
	 บริษััที่ฯ	ม่การดำำาเนินการโครงการลดำปริมาณีการใช้พลังงานดำังน่�

	 1)	 โครงการแสำงสำว่่าง	LED	โดำยม่การสำำารว่จัจัำานว่นและชนิดำหลอดำไฟ้ที่่�ใช้ปัจัจัุบันและสำรรหาหลอดำไฟ้	LED	แต่ละแบบ	ที่ดำสำอบประสำิที่ธัิภาพ 

	 	 และดำำาเนินการเปล่�ยนหลอดำเดำิม	ที่่�ชำารุดำเป็นหลอดำไฟ้	LED

	 2)	 โครงการไฮเที่คลดำการใช้ไฟ้ฟ้้า	ม่ค้นหาอุปกรณี์ที่่�จัะใช้ในการติดำตั�งเพ่�อเป็นการลดำการใช้พลังงานไฟ้ฟ้้าดำ้ว่ยเที่คโนโลย่ใหม่ๆ

	 3)	 โครงการคุ้มไฟ้	ไฟ้แสำงสำว่่าง	สำำารว่จัโคมไฟ้แสำงสำว่่างติดำตั�งสำว่ิที่ปิดำ-เปิดำไฟ้แต่ละโคม	และการที่ำางานขึ้องเคร่�องปรับอากาศม่การ	

	 	 กำาหนดำเว่ลาในการเปิดำเคร่�องแต่ละเคร่�องโดำยม่ช่างคว่บคุมเคร่�องเปิดำ-ปิดำตามเว่ลาที่่�กำาหนดำ

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 บรษิัทัี่ฯ	บรหิารจัดัำการพลงังานอย่างม่ประสำทิี่ธัภิาพ	ที่ั�งระบบไฟ้แสำงสำว่่างและระบบปรับอากาศ		โดำยในปี	2564	บรษิัทัี่ฯ	ไดำด้ำำาเนนิปรบัปรุง

ดำังน่�

	 •	 การปรับปรุงหลอดำไฟ้		FLUORESCENT		36W	เปล่�ยนเป็น	หลอดำไฟ้	LED	T8		20W				

	 •	 การปรับปรุงหลอดำไฟ้		FLUORESCENT		28W	เปล่�ยนเป็น	หลอดำไฟ้	LED	T5		16W		

	 •	 การปรับปรุงหลอดำไฟ้ขึ้ั�ว่	E27	18W	เปล่�ยนเป็น	หลอดำไฟ้	LED		7W	

	 •	 การปรับปรุงหลอดำไฟ้	Spot	Light	เปล่�ยนเป็น	หลอดำไฟ้	SOLAR	LED		

	 •	 การปรับปรุงโดำยการเปล่�ยนเคร่�องปรับอากาศจัาก	R22	เป็น	R32,	Water	chiller	

	 •	 การปรับปรุงติดำตั�งอุปกรณี์ลดำการใช้ไฟ้ฟ้้า	Generator	Hybrid		

	 ในปี	 2564	 ม่ปริมาณีการใช้ไฟ้ฟ้้าจัำานว่น	 7,002,561	 kWh/ปี	 ซึ่้�งเพิ�มข้ึ้�นจัากปี	 2563	 คิดำเป็นร้อยละ	 9.95	 เน่�องจัากในปี	 2563																								

เกิดำสำถ้านการณี์การแพร่ระบาดำโรคติดำเช่�อไว่รัสำโคโรนา	 บริษััที่ฯ	 จั้งไดำ้ม่การบริหารจััดำการโดำยการหยุดำการดำำาเนินงานชั�ว่คราว่ในบางส่ำว่นงาน		

สำ่งผลให้ปริมาณีการใช้ไฟ้ฟ้้าขึ้องปี	2563	ม่ปริมาณีการใช้ไฟ้ฟ้้าน้อยกว่่าปี	2564

บริิษััทฯ	 ตริะหนักัถึึงความรัิบผิด้ชอบโด้ยคำานึงถึึงผลกัริะทบด้้านสิ�งแวด้ล้อมท่�ส�งผลต�อพนักังาน	 ช่มชน	 และตลอด้จินผู้ท่�

เกั่�ยวข้้อง	 จิึงได้้กัำาหนด้นโยบายบริิหาริจัิด้กัาริด้้านสิ�งแวด้ล้อม	 เพื�อควบค่ม	 และลด้ผลกัริะทบด้้านสิ�งแวด้ล้อม		

ทริัพยากัริธริริมชาติ	 และพลังงาน	 เพื�อให้ผู้บริิหาริ	พนักังาน	 ผู้ท่�เกั่�ยวข้้องท่กัคนม่ส�วนริ�วมและยึด้ถืึอปฏิิบัติริ�วมกััน	 และม่

กัริอบกัาริบริิหาริจิัด้กัาริด้้านสิ�งแวด้ล้อม	ด้ังนี�

“ดำาเนินธิ่รกี่ิจ้ท่�เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลุ่้อม”

30 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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2)	 กัาริบริิหาริจิัด้กัารินำ�า

นโยบาย
 บริษััที่ฯ	 มุ่งมั�นและตระหนักถ้้งการคว่บคุมการใช้ที่รัพยากรนำ�าให้ม่ประสำิที่ธิัภาพส้ำงสุำดำ	 เพ่�อใช้ที่รัพยากรธัรรมชาติอย่างคุ้มค่าลดำผลกระที่บ   

ที่่�ม่ต่อสิำ�งแว่ดำล้อมให้มากที่่�สุำดำ	และสำามารถ้ลดำต้นที่นุดำา้นการใช้นำ�า	ตลอดำจันได้ำม่การรณีรงคก์ารใช้ที่รพัยากรนำ�าประปาในองคก์รใหเ้กดิำประโยชน์

อย่างคุ้มค่าสำ้งสำุดำเพ่�อให้เกิดำคว่ามยั�งย่น			

เป้าหมาย
	 ลดำการใช้นำ�าให้ไดำ้	3%	BAU	(เที่่ยบกับปีฐาน	พ.ศ.	2564)	ภายในปี	2567

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
	 บริษััที่ฯ	ม่การดำำาเนินการโครงการลดำปริมาณีการใช้นำ�าดำังน่�

	 1)	 โครงการ	RO	CONCENTRATE	ม่เก็บตัว่อย่างนำ�าที่่�ปล่อยที่ิ�งจัากระบบ	RO	สำ่ง	LAB	ตรว่จัสำอบคุณีภาพนำ�าว่่าสำามารถ้นำามาใช้งานไดำ้

หร่อไม่	เม่�อผลตรว่จัสำอบคุณีภาพนำ�าผ่าน	ขึ้ออนุมัติผ้้บริหารติดำตั�งมาตรว่ัดำนำ�าที่่�ปล่อยและนำานำ�าที่่�ปล่อยจัากระบบ	RO	กลับมาใช้ใหม่

	 2)	 โครงการคุ้มนำ�า	 สำำารว่จัเก็บขึ้้อม้ลจัำานว่นก๊อกนำ�า	 และปริมาณีอัตราการไหลนำ�าขึ้องอ่างล้างม่อ	 ปรับตั�งว่าล์ว่นำ�าให้ม่อัตราการไหล											

2	ลิตร/นาที่่	ติดำตามสำุ่มตรว่จัว่ัดำอัตราการไหลทีุ่กเดำ่อน

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 ในปี	2564	ม่ปริมาณีการใช้นำ�าจัำานว่น	89,125	ลบ.ม.	ซึ่้�งเพิ�มขึ้้�นจัากปี	2563	เน่�องจัากในปี	2563	คิดำเป็นร้อยละ	4.76	เกิดำสำถ้านการณี์

การแพร่ระบาดำโรคตดิำเช่�อไว่รสัำโคโรนา	บริษััที่ฯ	จั้งไดำม้่การบริหารจััดำการโดำยการหยดุำการดำำาเนนิงานชั�ว่คราว่ในบางสำว่่นงาน		สำง่ผลใหป้รมิาณี

การใช้ไฟ้ฟ้้าขึ้องปี	2563	ม่ปริมาณีการใช้นำ�าน้อยกว่่าปี	2564

บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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3)	 กัาริบริิหาริจิัด้กัาริข้ยะ	ข้องเส่ย	และมลพิษั

นโยบาย
	 บริษััที่ฯ	 มุ่งมั�นในการลดำปริมาณีขึ้องเส่ำยที่่�เกิดำจัากกระบว่นการผลิตให้เหล่อน้อยที่่�สุำดำ	 เน่�องจัากเป็นการแสำดำงถ้้งประสิำที่ธัิภาพใน
กระบว่นการผลิต	 ลดำผลกระที่บต่อสิำ�งแว่ดำล้อม	 และลดำค่าใช้จั่ายในการบำาบัดำขึ้องเส่ำย	 ดำ้ว่ยเหตุน่�จั้งย้ดำมั�นในการปฏิิบัติตามหลัก	 3Rs	 ตั�งแต่
ต้นที่างโดำยการลดำขึ้องเสำ่ยจัากแหล่งกำาเนิดำขึ้องขึ้องเสำ่ยต่างๆ	ให้เหล่อน้อยที่่�สำุดำ	และเม่�อเกิดำขึ้องเสำ่ยขึ้้�น	สำามารถ้บริหารจััดำการนำาขึ้องเสำ่ยกลับ
ไปใช้ซึ่ำ�าหร่อใช้ประโยชน์ใหม่ให้ได้ำที่ั�งหมดำ	ปัจัจัุบันขึ้องเส่ำยที่่�อาจัก่อให้เกิดำผลกระที่บต่อสิำ�งแว่ดำล้อมที่่�เกิดำข้ึ้�นจัากกระบว่นการผลิต	 ซึ่่อมบำารุง	
และกจิักรรมอ่�นๆ	ม่กระบว่นการจัดัำการที่่�ม่ประสิำที่ธัภิาพและสำอดำคล้องกบัมาตรฐานสำากล	เพ่�อปอ้งกนัผลกระที่บที่่�อาจัเกดิำข้ึ้�นแกสิ่ำ�งแว่ดำล้อมและ
ชุมชนโดำยรอบ

เป้าหมาย
	 การเกิดำขึ้ยะพลาสำติกลดำลง	5%	(เที่่ยบกับปีฐาน	พ.ศ.	2564)	ภายในปี	2567  

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
	 การใช้ที่รัพยากรอย่างคุ้มค่าและปริมาณีขึ้องเส่ำยที่่�ลดำลงแสำดำงถ้้งประสำิที่ธิัภาพขึ้องกระบว่นการผลิตที่่�ส้ำงข้ึ้�น	 พร้อมที่ั�งช่ว่ยลดำคว่ามเสำ่�ยง
จัากการขึ้าดำแคลนที่รัพยากร	ลดำผลกระที่บกับสำิ�งแว่ดำล้อม	และลดำค่าใช้จั่ายในการกำาจััดำขึ้องเสำ่ย	ดำังนั�นบริษััที่ฯ	จั้งม่การจััดำการขึ้ยะและขึ้องเสำ่ย
ในกระบว่นการดำำาเนินธัุรกิจัอย่างเป็นระบบตามหลักการ	3R	(Reduce	Reuse	Recycle)	ม่ระบบการคัดำแยกขึ้ยะตามประเภที่ที่่�ม่ประสำิที่ธัิภาพ
คว่บค้่ไปกับการสำร้างจัิตสำำาน้กภายในองค์กร	 รว่มถ้้งผ้้ม่ส่ำว่นร่ว่มกับผ้้เก่�ยว่ข้ึ้อง	 โดำยม่โครงการเป็นเงินเป็นที่อง	 ไม่สำร้างขึ้ยะพลาสำติกเพิ�มเติม					
ไม่ที่ิ�ง	ไม่ซึ่่�อถ้้าไม่จัำาเป็น	แยกชนิดำขึ้ยะ	รณีรงค์	สำ่�อสำาร	ไม่สำร้างขึ้ยะพลาสำติกเพิ�มเติม	ไม่ที่ิ�งไม่ซึ่่�อ	และกำาจััดำให้ถ้้กว่ิธั่	ซึ่้�งในปี	2564	เป็นปีฐาน
ในการที่่�จัะเปร่ยบเที่่ยบการลดำปริมาณีขึ้ยะ	ขึ้องเสำ่ย	และมลพิษั	

	 อย่างไรก็ดำ่	บริษััที่ฯ	ตระหนักด่ำว่่าปัญหาการจััดำการขึ้ยะ	ขึ้องเสำ่ย	และมลพิษัเป็นประเดำ็นที่่�พนักงานทีุ่กคนต้องให้คว่ามร่ว่มม่อ	บริษััที่ฯ	
จั้งสำ่งเสำริมให้ตระหนักถ้้งปัญหาและม่คว่ามร้้คว่ามเขึ้้าใจักระบว่นการจััดำการเพ่�อให้เกิดำประโยชน์สำ้งสำุดำ

กัริะบวนกัาริจิัด้กัาริ
	 บรษิัทัี่ฯ	ไดำค้ว่บคมุ	ตรว่จัสำอบ	และเฝ่า้ระว่งัการจัดัำการขึ้องเส่ำยอย่างสำมำ�าเสำมอตามขัึ้�นตอน	ตั�งแต่การรว่บรว่ม	จัดัำเกบ็	และขึ้นสำง่กากขึ้องเส่ำย
ที่่�เกิดำจัากการดำำาเนินกิจักรรมขึ้องบริษััที่ฯ	ตามระเบ่ยบปฏิิบัติดำ้านการจััดำการกากขึ้องเสำ่ยอุตสำาหกรรม	 เพ่�อนำาไปบำาบัดำและกำาจััดำตามระเบ่ยบ
ที่่�กฎหมายกำาหนดำ	เพ่�อป้องกันผลกระที่บที่างดำ้านสำิ�งแว่ดำล้อม	นอกจัากน่�	บริษััที่ฯ	ยังไดำ้สำร้างคว่ามตระหนักเก่�ยว่กับผลกระที่บดำ้านสำิ�งแว่ดำล้อม
ให้กับผ้้รับเหมา	ค้่ค้า	และล้กค้า	 โดำยไดำ้กำาหนดำ	“กัริะบวนกัาริจิัด้กัาริกัากัข้องเส่ยอ่ตสาหกัริริม”	ซึ่้�งบริษััที่ฯ	 ไดำ้รับใบอนุญาตจัากหน่ว่ยงานที่่�
เก่�ยว่ข้ึ้องก่อน	ที่่�จัะม่การขึ้นสำง่กากขึ้องเส่ำยและว่สัำดุำที่่�ไม่ใชแ้ล้ว่ออกจัากพ่�นที่่�ขึ้องบริษัทัี่ฯ		และม่กระบว่นการในการประเมนิและอนุมตักิารกำาจัดัำ
กากขึ้องเส่ำย	 ที่ั�งที่่�ม่พิษัและไม่ม่พิษัให้กับบริษััที่ผ้้รับกำาจััดำกากขึ้องเส่ำยก่อนออกจัากโรงงานทีุ่กครั�ง	 รว่มที่ั�งปฏิิบัติตามระเบ่ยบขึ้องกระที่รว่ง
อตุสำาหกรรมภายใต้พระราชบัญญตัโิรงงานและพระราชบัญญตัวิ่ตัถ้อุนัตรายในการบริหารจัดัำการสิำ�งปฏิิกล้	วั่สำดุำไมใ่ชแ้ลว้่	และขึ้องเส่ำยอนัตราย
ขึ้องเส่ำยที่่�เกิดำข้ึ้�นจัากกระบว่นการผลิต	 อ่กที่ั�งยังตรว่จัติดำตามขึ้องเส่ำยที่่�ส่ำงกำาจััดำ	 โดำยผ้้รับกำาจััดำภายนอกที่่�ได้ำรับอนุญาตจัากกรมโรงงาน
อตุสำาหกรรมผา่นเอกสำารการกำากบัการขึ้นสำง่ขึ้องเส่ำยอนัตราย	รว่มถ้ง้จัดัำที่ำารายงานสำรุปตามแบบ	สำก.3	เพ่�อรายงานสำรปุปรมิาณีขึ้องเส่ำยที่่�บรษิัทัี่ฯ
สำ่งกำาจััดำทีุ่กปี	เพ่�อให้มั�นใจัว่่าขึ้องเสำ่ยไดำ้รับการจััดำการตามที่่�บริษััที่กำาหนดำ	และสำอดำคล้องกับกฎหมายอย่างเคร่งครัดำ

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
 ในปี	2564	ม่การบริหารจััดำการขึ้ยะ	ขึ้องเสำ่ย	และมลพิษั	โดำยแบ่งเป็นที่่�นำามาใช้ประโยชน์จัำานว่น	7,459	กิโลกรัม	และที่่�นำาไปกำาจััดำจัำานว่น 
5,494	กิโลกรัม	รว่มที่ั�งสำิ�น	12,593	กิโลกรัม	ซึ่้�งเพิ�มขึ้้�นร้อยละ	51.39	 เน่�องจัากในปี	2563	เกิดำสำถ้านการณี์การแพร่ระบาดำโรคติดำเช่�อไว่รัสำ
โคโรนา	 บริษััที่ฯ	 จั้งไดำ้ม่การบริหารจััดำการโดำยการหยุดำการดำำาเนินงานชั�ว่คราว่ในบางสำ่ว่นงาน	 สำ่งผลให้ปริมาณีขึ้ยะ	 ขึ้องเส่ำย	 และมลพิษั																			
ขึ้องปี	2563	ม่ปริมาณีการใช้ขึ้ยะ	ขึ้องเสำ่ย	น้อยกว่่าปี	2564

กี่ารบัริห่ารจ้ัดกี่ารขยะ	แลุ่ะ	ของเส่ย	ปี	2564

ข้องเส่ยท่�นำามาใช้ปริะโยชน์		 																																																				

•		 พลาสำติก	 3,946.50		กิโลกรัม					

•		 กล่องกระดำาษั		ลังกระดำาษั		 3,513	 กิโลกรัม

ข้องเส่ยท่�นำาไปกัำาจิัด้

•		 กากตะกอนเคม่จัาก

	 	 ระบบบำาบัดำนำ�าเสำ่ย	 4,164		กิโลกรัม

•		 หลอดำไฟ้	แบตเตอร่�	

	 	 และถ้ังปนเปื้้อนสำารเคม่	 1,330		กิโลกรัม
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4)	 กัาริบริิหาริจิัด้กัาริกั๊าซื้เริือนกัริะจิกั

นโยบาย
	 จัากสำภาพอากาศที่่�เปล่�ยนแปลงในปัจัจับุนัและภยัพิบตัจิัากธัรรมชาตทิี่่�มาจัากภาว่ะโลกร้อนนั�น	บรษิัทัี่ฯ	มุ่งมั�นและตะหนักถ้ง้คว่ามสำำาคญั

ดำา้นการใชท้ี่รพัยากรที่กุดำา้นใหม่้ประสำทิี่ธัภิาพส้ำงสำดุำ	เพ่�อใชท้ี่รพัยากรธัรรมชาตทิี่่�ม่อยา่งคุม้คา่	และลดำผลกระที่บที่่�ม่ตอ่สิำ�งแว่ดำล้อมให้มากที่่�สำดุำ

ในการดำำาเนินกิจัการ	พร้อมที่ั�งสำ่งเสำริม	 สำนับสำนุน	 ให้บุคลากรทีุ่กคนในองค์กรตระหนักถ้้งคว่ามสำำาคัญขึ้องสิำ�งแว่ดำล้อมและถ้่อเป็นหน้าที่่�ในการ				

ลดำผลกระที่บสำิ�งแว่ดำล้อม	เพ่�อให้เกิดำคว่ามยั�งย่น	

เป้าหมาย
	 •	 เป้าหมายระยะสำั�น	(2564-2567)	ลดำการปล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจัก	15%	BAU	เที่่ยบกับปีฐาน	พ.ศ.	2564	

	 •	 เป้าหมายระยะปานกลาง	(2573)	ลดำการปล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจัก	25%	BAU	เที่่ยบกับปีฐาน	พ.ศ.	2564	

		 •	 เป้าหมายระยะยาว่ยาว่	(2593)	การปล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจักสำุที่ธัิเป็นศ้นย์	(NET	ZERO)

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
	 บมจั.แพรนดำ้า	จัิว่เว่ลร่�	ม่การดำำาเนินการโครงการในการดำำาเนินการดำังน่�

	 1)	 โครงการลดำการใช้	LPG	โดำยติดำตั�งสำถ้าน่แก๊สำใหม่	LPG	Vaporizer	และระบบที่่อสำำาหรับถ้ัง	2	ว่าล์ว่	(Liquid	Withdrawal	Manifold	

System)	ที่่�ที่ำาให้อัตราการจั่ายก๊าซึ่สำมำ�าเสำมอ	และใช้งานไดำ้อย่างม่ประสำิที่ธัิภาพ	และลดำปริมาณีนำ�าแก๊สำที่่�เหล่อค้างถ้ัง

	 2)	 โครงการลดำการใชห้ร่อเปล่�ยนสำารที่ำาคว่ามเยน็เคร่�องปรบัอากาศ	โดำยการปรับเปล่�ยนสำารที่ำาคว่ามเยน็เคร่�องปรบัอากาศหร่อเปล่�ยน

ใช้เคร่�องปรับอากาศประเภที่ใช้นำ�าแที่นเคร่�องปรับอากาศประเภที่นำ�ายา	

	 3)	 โครงการพลังงานที่ดำแที่นแสำงอาที่ิตย์	ผลิตไฟ้ฟ้้าจัากโซึ่ล่าร์	โดำยจัะดำำาเนินการติดำตั�งระบบโซึ่ล่าร์พลังงานไฟ้ฟ้้าที่ดำแที่น		

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
 บริษััที่ฯ	ให้คว่ามสำำาคัญกับการจััดำการเพ่�อลดำปัญหาก๊าซึ่เร่อนกระจัก	โดำยพบว่่ากิจักรรมขึ้องธัุรกิจัที่่�ม่ปริมาณีการปล่อยก๊าซึ่เร่อนกระจัก

มากที่่�สุำดำ	 ค่อ	 การใช้ไฟ้ฟ้้าจัากกระบว่นการผลิตและเคร่�องปรับอากาศในโรงงานและสำำานักงาน	 และการใช้นำ�ามันเช่�อเพลิงจัากยานพาหนะขึ้อง

องค์กร	บริษััที่ฯ	จั้งม่มาตรการลดำการใช้ไฟ้ฟ้้าจัากการไฟ้ฟ้้านครหลว่ง	โดำยจัะติดำตั�งระบบโซึ่ล่าร์ผลิตไฟ้ฟ้้า	การปรับเปล่�ยนเคร่�องปรับอากาศ		

การติดำตั�งอุปกรณี์ช่ว่ยประหยัดำพลังงาน	 และการใช้รถ้ยนต์ไฟ้ฟ้้าที่ดำแที่นขึ้องเดำิมที่่�เส่ำ�อมสำภาพตามแผนอนุรักษั์พลังงานอย่างต่อเน่�อง	 ซึ่้�งใน									

ปี	 2564	 เป็นปีฐานในการที่่�จัะเปร่ยบเที่่ยบการลดำก๊าซึ่เร่อนกระจัก	 และบริษััที่ฯ	 ไดำ้ดำำาเนินการที่ว่นสำอบคาร์บอนฟุ้ตพริ�นที่์องค์กรอย่้ระหว่่าง

พิจัารณีาออกใบรับรอง	จัากศ้นย์เช่�ยว่ชาญเฉพาะที่างดำ้านกลยุที่ธั์ธัุรกิจั	ที่่�เป็นมิตรต่อสำิ�งแว่ดำล้อม	คณีะสำิ�งแว่ดำล้อม	มหาว่ิที่ยาลัยเกษัตรศาสำตร์
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ผลุ่กี่ารดำาเนินงานด้านสังคม

“สร้างวัฒนธิรรมองค์กี่ร

ท่�คำานึงถืึงป้ระโยช่น์ร่วมกี่ันสูงส่ด”

1)	 กัาริเคาริพสิทธิมน่ษัยชน

นโยบาย
	 บริษััที่ฯ	 ตระหนักถ้้งการดำำาเนินธัุรกิจัอย่างม่คุณีธัรรม	 โดำยย้ดำมั�นในคว่ามรับผิดำชอบต่อสัำงคม	 และผ้้ม่ส่ำว่นได้ำเส่ำยทีุ่กกลุ่มตามหลัก												

บรรษััที่ภิบาลและจัรรยาบรรณี	 โดำยจัะปฏิิบัติตามกฎหมายและหลักสำากลอย่างเคร่งครัดำ	 โดำยเฉพาะอย่างยิ�งการสำนับสำนุนการปฏิิบัติตามหลัก

ปฏิิญญาสำากลว่่าดำ้ว่ยสำิที่ธัิมนุษัยชน	 (Universal	 Declaration	 of	 Human	 Rights)	 และหลักการช่�แนะเร่�องสิำที่ธัิมนุษัยชนสำำาหรับธุัรกิจัแห่ง

สำหประชาชาติ	(The	United	Nations	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights:	UNGPs)	และปฏิิญญาว่่าดำ้ว่ยหลักการและสำิที่ธัิ																		

ขัึ้�นพ่�นฐานในการที่ำางานขึ้ององคก์ารแรงงานระหว่่างประเที่ศ	(The	International	Labor	Organization	Declaration	on	Fundamental	Principles	

and	Right	at	Works:	ILO)

เป้าหมาย
	 บุคลากรในองค์กรที่ำางานร่ว่มกันอย่างม่คว่ามสุำขึ้	 ม่การเคารพสิำที่ธัิซึ่้�งกันและกัน	 และให้คว่ามเคารพผ้้ม่สำ่ว่นได้ำเส่ำยอ่�นๆ	 ไม่ม่ขึ้้อพิพาที่		

ดำ้านสำิที่ธัิมนุษัยชนเกิดำขึ้้�น	

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
 เพ่�อให้มั�นใจัว่่าการดำำาเนินธัุรกิจัขึ้องบริษััที่ฯ	ปลอดำจัากการละเมิดำสำิที่ธัิมนุษัยชน	จั้งไดำ้กำาหนดำแนว่ปฏิิบัติดำ้านสำิที่ธัิมนุษัยชนขึ้้�นดำังต่อไปน่�

	 1.	 บริษััที่ฯ	จัะปฏิิบัติต่อพนักงานและค้่ค้าตลอดำห่ว่งโซึ่่อุปที่านตามหลักสำิที่ธัิมนุษัยชนอย่างเคร่งครัดำ	รว่มถ้้งการเคารพเสำร่ภาพ		จัะไม่

ให้ม่การเล่อกปฎิบัติดำ้ว่ยเหตุแห่งเช่�อชาติ	 สำัญชาติ	 สำ่ผิว่	 ศาสำนา	 เพศ	คว่ามพิการ	 สำถ้านะที่างสำังคมและที่างเศรษัฐกิจั	 ว่ัฒนธัรรม	

สำถ้านภาพเก่�ยว่กับการสำมรสำ	ตลอดำจันคุณีลักษัณีะอ่�นๆ	

	 2.	 มุ่งมั�นและรกัษัาไว้่ซึ่้�งสำภาพการที่ำางานที่่�เป็นธัรรมและเป็นแบบอยา่งที่่�ด่ำในการดำำาเนนิธัรุกจิัและด้ำานอ่�นๆ	ที่่�เป็นไปตามสำทิี่ธิัมนษุัยชน

	อาที่ิ	การไม่ใช้แรงงานเดำ็ก	ไม่ใช้แรงงานบังคับ

	 3.	 จััดำให้ม่การจั้างพนักงานอย่างเป็นธัรรม	 ไม่เล่อกปฏิิบัติต่อพนักงาน	 โดำยพนักงานทีุ่กคนไดำ้รับโอกาสำในการเติบโตในอาช่พการงาน	

และไดำ้รับสำว่ัสำดำิการต่างๆ	จัากบริษััที่ฯ	อย่างเที่่าเที่่ยมกัน

	 4.	 จััดำฝึกอบรมดำ้านสิำที่ธัิมนุษัยชนให้กับผ้้บริหารและพนักงาน	 เพ่�อให้เข้ึ้าใจัในสำิที่ธัิ	 เสำร่ภาพขัึ้�นพ่�นฐานที่่�มนุษัย์ทีุ่กคนพ้งไดำ้รับ	 ซึ่้�งจัะ

ช่ว่ยลดำคว่ามเสำ่�ยงอันจัะนำาไปสำ้่การละเมิดำสำิที่ธัิมนุษัยชนในการดำำาเนินธัุรกิจั

	 5.	 การเปิดำโอกาสำให้พนักงานสำามารถ้เสำนอแนะแนว่ที่าง	 คว่ามเห็น	 หร่อร้องเร่ยนต่อบริษััที่ฯ	 ไดำ้ตามช่องที่างที่่�ไดำ้จััดำไว่้	 และปกป้อง

พนักงานที่่�ม่การรายงานอย่างสำุจัริตเก่�ยว่กับการกระที่ำาที่่�ไม่ถ้้กต้องที่่�เกิดำขึ้้�น

	 6.	 บรษิัทัี่ฯ	จัะไม่สำนับสำนุน	หร่อส่ำงเสำริมผ้ค้า้ว่ตัถ้ดิุำบต่างๆ		ที่่�เขึ้า้ขึ้า่ยละเมดิำสิำที่ธัมินษุัยชน	จัากกระบว่นการได้ำมาซึ่้�งวั่ตถ้ดิุำบขึ้องบริษัทัี่ฯ

 

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 ปี	2564	ไม่ม่ขึ้้อร้องเร่ยนดำ้านการละเมิดำสำิที่ธัิมนุษัยชนเกิดำขึ้้�น
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นโยบาย
	 เพ่�อให้มั�นใจัว่่าผลิตภัณีฑ์์ที่่�ผลิตโดำย	บริษััที่	แพรนดำ้า	จัิว่เว่ลร่�	จัำากัดำ	(มหาชน)	เกิดำจัากแรงงานที่่�ถ้้กต้อง	ตามกฎหมายไดำ้รับการเคารพ

สำทิี่ธัมินษุัยชน	บรษิัทัี่ฯ	ตระหนักเสำมอว่่า	เม่�อพนกังานม่คว่ามสำขุึ้ในการที่ำางาน	จัะสำง่ผลตอ่คว่ามสำำาเร็จัขึ้องบรษิัทัี่	และคว่ามสำขุึ้ในการที่ำางานขึ้อง

พนักงานต้องเป็นคว่ามสุำขึ้ที่่�สำมดุำลและยังย่น	 อันสำ่งผลให้ที่ำางานไดำ้อย่างม่ประสำิที่ธัิภาพ	 ดัำงนั�นบริษััที่ฯ	 จัะปฏิิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธัรรม										

เที่่าเที่่ยม	ไม่เล่อกปฏิิบัติ	ที่ั�งในดำ้านการจั้างแรงงาน	การจั่ายค่าตอบแที่น	การเล่�อนตำาแหน่ง	การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	โดำยไม่แบ่งแยก

คว่ามแตกต่างที่างเพศ	อายุ	สำถ้าบันการศ้กษัา	เช่�อชาติ	และศาสำนา	รว่มที่ั�งสำนับสำนุนการจั้างงานแก่กลุ่มผ้้ดำ้อยโอกาสำ	ไดำ้แก่	ผ้้พิการ	ผ้้สำ้งอายุ	

เพ่�อสำร้างโอกาสำ	สำร้างอาช่พ	และรายไดำ้ที่่�มั�นคง	และเป็นสำ่ว่นหน้�งขึ้องการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่่�ยังย่น	(SDGs)	ขึ้องประเที่ศและโลก			

เป้าหมาย
	 บุคลากรในองค์กรไดำ้รับการปฏิิบัติอย่างเที่่าเที่่ยม	ไม่ม่ขึ้้อพิพาที่ดำ้านการปฏิิบัติอย่างไม่เป็นธัรรมเกิดำขึ้้�น	แม้แต่รายเดำ่ยว่	

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
	 บริษััที่ฯ	ไดำ้ดำำาเนินการจััดำการดำ้านแรงงานให้สำอดำคล้องกับมาตรฐานแรงงานสำากลและหลักสำิที่ธัิมนุษัยชน	ซึ่้�งม่รายละเอ่ยดำดำังต่อไปน่�

	 1.	 แริงงานเด้็กั  บริษััที่ฯ	จัะไม่จั้างหร่อสำนับสำนุนให้ม่การจั้างแรงงานเดำ็ก	หร่อจั้างแรงงานเด็ำกอายุตำ�ากว่่าที่่�กฎหมายกำาหนดำ

	 2.	 แริงงานหญงิ	บรษิัทัี่ฯ	ใหค้ว่ามเสำมอภาคที่างเพศ	ไมป่ิดำกั�นโอกาสำและคว่ามกา้ว่หนา้ในสำายอาช่พ	นอกจัากน่�	จัดัำให้ม่มาตรการคว่บคมุ

มิให้เกิดำการคุกคาม	ล่ว่งละเมิดำ	และสำนับสำนุนการดำ้แลและสำภาพแว่ดำล้อมการที่ำางานขึ้องพนักงานหญิงที่่�ตั�งครรภ์ให้ม่คว่ามปลอดำภัย

	 3.	 กัาริบังคับใช้แริงงาน บริษััที่ฯ	จัะไม่กระที่ำาหร่อสำนับสำนุนการบังคับใช้แรงงาน

	 4.	 ส่ข้ภิาพและความปลอด้ภิัย บริษััที่จัะจััดำสำถ้านที่่�ที่ำางานและสำภาพแว่ดำล้อมการที่ำางานที่่�ปลอดำภัย	และถ้้กสำุขึ้อนามัยแก่ล้กจั้าง

	 5.	 เสริ่ภิาพในกัาริสมาคมและสิทธิในกัาริริ�วมเจิริจิาต�อริอง บริษััที่ฯ	 จัะเคารพสำิที่ธัิขึ้องล้กจ้ัางในการรว่มตัว่จััดำตั�งสำมาคมหร่อเขึ้้าเป็น

สำมาชิกกลุ่มแรงงานต้องเคารพสำิที่ธัิในการร่ว่มเจัรจัาต่อรองขึ้องผ้้แที่นล้กจั้าง

	 6.	 กัาริเลือกัปฏิิบัติ	บริษััที่ฯ	จัะไม่กระที่ำาหร่อสำนับสำนุนให้ม่การเล่อกปฏิิบัติในร้ปแบบใดำๆ	ในการว่่าจั้าง	การจั่ายค่าตอบแที่น	การให้

ที่ำางานล่ว่งเว่ลา การให้เขึ้้ารับการฝึกอบรม	 การเล่�อนตำาแหน่ง	 การเลิกจ้ัาง	 หร่อการเกษั่ยณีอายุ เพราะเหตุแห่งคว่ามแตกต่าง											

ที่างดำ้านเผ่าพันธัุ์	 เช่�อชาติ สำัญชาติ	 ว่รรณีะ ชาติกำาเนิดำ	 ศาสำนา คว่ามพิการ	 เพศ	 คว่ามเบ่�ยงเบนที่างเพศ การเป็นสำมาชิก

สำหภาพแรงงาน	การสำงักดัำที่างการเม่องสำถ้านภาพสำมรสำ	สำถ้านภาพการตั�งครรภ	์ร้ปลกัษัณีท์ี่างกายภาพ	สำถ้านะการรบัเช่�อ	HIV	อายุ

หร่อคุณีลักษัณีะพ่�นฐานอ่�นๆ

	 7.	 มาตริกัาริทางวินยั บรษิัทัี่ฯ	จัะไมก่ระที่ำาหร่อสำนบัสำนุนให้ม่การใช้ว่ธิัท่ี่ำาโที่ษั โดำยการที่ำาร้ายร่างกายและการบังคบัข่้ึ้เขึ้ญ็ที่ั�งที่างรา่งกาย

และจัิตใจั

	 8.	 ชั�วโมงกัาริทำางานและกัาริทำางานล�วงเวลา	บริษััที่ฯ	จัะกำาหนดำชั�ว่โมงการที่ำางานให้เป็นไปตามกฎหมาย		และมาตรฐานอุตสำาหกรรม

ที่่�เก่�ยว่ขึ้้อง

	 9.	 ค�าตอบแทน บริษััที่ฯ	 ต้องจ่ัายค่าจั้างแก่ล้กจั้างอย่างน้อยเที่่าอัตราค่าจั้างที่่�กฎหมายกำาหนดำ หร่อตามมาตรฐานขัึ้�นตำ�าขึ้องอุตสำาหกรรม 

นั�นๆ	และสำอดำคล้องเป็นไปตามที่่�กฏิหมายกำาหนดำ

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 ปี	2564	ไม่ม่ขึ้้อร้องเร่ยนดำ้านการปฏิิบัติอย่างไม่เป็นธัรรมเกิดำขึ้้�น

2)	 กัาริปฏิิบัติต�อพนักังานอย�างเป็นธริริม

บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2564 35



นโยบาย
	 การพฒันาการบรหิารที่รพัยากรบคุคลตลอดำกระบว่นการตั�งแตก่ารจัดัำการฐานข้ึ้อม้ล	การสำรรหาคดัำเล่อก	การรกัษัาพนักงาน	การประเมนิ

ผลงาน	การฝึกอบรม	การเพิ�มประสำิที่ธัิภาพการที่ำางาน	การสำร้างคว่ามผ้กพันในองค์กร	เพ่�อเตร่ยมบุคลากรม่คว่ามเพ่ยงพอและพร้อมอย้่เสำมอ	

บุคลากรจัะต้องม่คว่ามพร้อมรับการเปล่�ยนแปลง	ที่ั�งที่างดำ้านเที่คโนโลย่	คว่ามร้้	และว่ิถ้่ใหม่	

เป้าหมาย
	 ม่อัตรากำาลังคนที่่�ม่ศักยภาพเพ่ยงพอต่อการผลิตสำินค้าที่่�ม่คุณีภาพส้ำง	 สำามารถ้ที่ำางานแขึ้่งกับเว่ลา	 และด้ำว่ยต้นทีุ่นที่่�สำามารถ้คว่บคุมไดำ้	

อัตราคนลาออกต้องไม่เกิน	20%	ต่อปี

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
	 บริษััที่ฯ	 ไดำ้เปล่�ยนว่ิกฤตให้เป็นโอกาสำ	 เปล่�ยนว่ิถ้่การที่ำางานแบบเดำิมๆ	 ให้เป็นว่ิถ้่ใหม่	 โดำยนำาเที่คโนโลย่	 มาช่ว่ยในการพัฒนาบุคลากร	

เช่น	การสำรรหา	คัดำเล่อก	การฝึกอบรม	การประเมินผลงาน	กิจักรรมสำร้างคว่ามผ้กพันธั์	ในองค์กร	ผ่านแอพพลิเคชั�นต่างๆ	อ่กที่ั�งจััดำให้ม่การ

ลดำกระบว่นการที่่�ไม่จัำาเป็น	โดำยนำาระบบ	Paperless	มาดำำาเนินการ		

	 1)	 กัาริสริ้างพนักังานท่�ม่ฝีมือริ่�นใหม�เข้้าสู�กัริะบวนกัาริผลิตอย�างต�อเน่�องปีละไม�ตำ�ากัว�า	100	คน	

	 	 บรษิัทัี่ฯ	ไดำจ้ัดัำให้ม่โรงเร่ยนในโรงงาน	โดำยรว่่มกบัภาครฐั	คอ่	กาญจันาภิเษักวิ่ที่ยาลยัชา่งที่องหลว่ง	สำอนในสำาขึ้าว่ชิาการผลติเคร่�อง

ประดำับอัญมณี่	 ระดำับปว่ช.	 บริษััที่ฯ	 รับเดำ็กที่่�ดำ้อยโอกาสำที่างสำังคม	 เช่น	 ชาว่ไที่ยภ้เขึ้าเผ่าต่างๆ	หร่อเดำ็กที่่�ขึ้าดำทีุ่นที่รัพย์	 โดำยไม่ม่							

ค่าใช้จั่ายเม่�อจับการศ้กษัาแล้ว่สำามารถ้เขึ้้าที่ำางานในตำาแหน่งช่างฝีม่อกับโรงงานไดำ้ที่ันที่่

	 2)	 พัฒนาฝีมือบ่คลากัริ	

	 	 บริษััที่ฯ	จััดำให้ม่การบริหารสำมรรถ้นะ	หร่อที่่�เร่ยกว่่า	Competency	ซึ่้�งหมายถ้้งที่ักษัะ	คว่ามร้้	 คว่ามสำามารถ้	 โดำยกำาหนดำเกณีฑ์์ที่่�

ต้องการแล้ว่ที่ำาการประเมินผลปีละ	2	ครั�ง	ผ้้ที่่�ตำ�ากว่่าเกณีฑ์์จัะไดำ้รับการพัฒนา/ฝึกอบรมจันกว่่าจัะม่	Competency	ถ้้งตามเกณีฑ์์ที่่�

ตั�งไว่้	ซึ่้�งเกณีฑ์์น่�จัะปรับให้สำ้งขึ้้�นในทีุ่กๆ	ปี	หมายคว่ามว่่าพนักงานทีุ่กคนจัะม่การพัฒนาที่ักษัะตามขึ้้�นไปดำ้ว่ย

	 3)	 กัาริสริ้างความผูกัพันในองค์กัริ

	 	 การบริหารคนจัำานว่นมากที่่�ม่คว่ามหลากหลาย	ไม่ว่่าดำ้ว่ยว่ัยวุ่ฒิ	คุณีวุ่ฒิ	การศ้กษัา	ถ้ิ�นกำาเนิดำ	พ่�นฐานขึ้องครอบครัว่ซึ่้�งเป็นคว่าม

ที่้าที่ายว่า่ที่ำาอยา่งไรใหค้นเหลา่น่�ที่ำางานร่ว่มกันดำว้่ยคว่ามรกั	คว่ามสำามัคค่	ม่นำ�าหน้�งใจัเดำย่ว่	และม่คว่ามมุ่งมั�นที่่�จัะพฒันาองค์กรให้

เติบโตอย่างยั�งย่นร่ว่มกัน	บริษััที่ฯ	จั้งจััดำให้ม่คุณีค่าร่ว่มขึ้ององค์กร	และให้การอบรม	สำร้างคว่ามตระหนักค่านิยมน่�แก่บุคลากรทีุ่ก

ระดำับให้ม่การย้ดำปฏิบิติในแนว่ที่างเดำ่ยว่กัน	 นอกจัากน่�	 บริษััที่ฯ	 ไดำ้ให้การสำนับสำนุนให้ม่กิจักรรม	 ดำำาเนินการจััดำที่ำาโครงการต่างๆ	

ร่ว่มกัน	 มุ่งเน้นให้ม่คว่ามร้้สำ้กว่่าเป็นที่่มเดำ่ยว่กัน	 ซึ่้�งกิจักรรมเหล่าน่�จัะต้องเป็นกิจักรรมที่่�ม่คุณีค่า	 เป็นประโยชน์แก่ตนเอง	 องค์กร	

รว่มก้งสำังคมและชุมชนรอบดำ้าน

 4)	 กัาริจิัด้สวัสดิ้กัาริและกัาริพัฒนาค่ณภิาพช่วิต

	 	 เพ่�อใหพ้นกังานไดำท้ี่ำางานไดำอ้ยา่งเตม็ศักยภาพ	ที่ำางานดำว้่ยคว่ามสำขุึ้	ม่คว่ามพรอ้มที่ั�งร่างกายและจัิตใจัอย้เ่สำมอ	บรษิััที่ฯ	จั้งไดำจ้ััดำให้

ม่คณีะกรรมการสำว่ัสำดำิการ	โดำยมาจัากตัว่แที่นขึ้องพนักงานแต่ละหน่ว่ยงาน	ร่ว่มกันคิดำ	เสำนอแนะ	การจััดำสำว่ัสำดำิการที่่�จัำาเป็น	โดำยใน

ปัจัจุับัน	 บริษััที่ฯ	 ไดำ้จััดำให้สำวั่สำดำิการที่่�มากกว่่ากฎหมายกำาหนดำ	 ม่โรงอาหารขึ้นาดำใหญ่ที่่�สำะอาดำ	 ม่อาหารราคาถ้้ก	 ข้ึ้าว่เปล่าฟ้ร่										

ม่หอพกัสำำาหรบัพนกังาน	ม่ศน้ยร์บัเล่�ยงด้ำบตุรหลานพนกังาน	ม่กองที่นุสำำารองเล่�ยงช่พ	ม่สำหกรณีอ์อมที่รพัยฯ์	ซึ่้�งเป็นการจัดัำสำว่สัำดำกิาร

อย่างรอบดำ้าน	ที่ั�ง	Happy	Workplace,	Happy	Money,	Happy	Soul,	Happy	Family,	Happy	Heart,	Happy	Body,	Happy	Society.

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 1)	 บรษิัทัี่ฯ	ม่อตัรากำาลังคนที่่�พรอ้มเพร่ยงและม่ศักยภาพตอ่การผลติ	ที่ำาใหส้ำามารถ้ผลติสำนิคา้ไดำค้ณุีภาพและสำง่มอบที่นัเว่ลาตามคว่าม

ต้องการขึ้องล้กค้า

	 2)	 จัากกระบว่นการพัฒนาฝีม่อแรงงาน	 ที่ำาให้บริษััที่ม่พนักงานที่่�ม่ประสำิที่ธัิภาพและเหมาะสำมกับงานในแต่ละหน้าที่่�ที่่�แตกต่างกันไป									

ซึ่้�งเป็นกำาลังสำำาคัญขึ้ององค์กร

	 3)	 จัากกระบว่นการสำร้างคว่ามผ้กพันในองค์กรการจััดำสำวั่สำดิำการ	 และพัฒนาคุณีภาพช่วิ่ต	 ที่ำาให้บริษััที่ฯ	 สำามารถ้รักษัาบุคลากรที่่�ด่ำ									

ไว่้ไดำ้	โดำยที่่�อัตราการลาออกตำ�ากว่่าอุตสำาหกรรมโดำยเฉล่�ย	ในปี	2564	อัตราการลาออกอย้่ที่่�	14.52%	ต่อปี

3)	 กัาริบริิหาริทริัพยากัริบ่คคล

36 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
รายงานความย่�งยืนประจำำาปี 2564



นโยบาย
	 บรษิัทัี่ฯ	ตระหนกัถ้ง้การที่่�พนกังานม่สำขุึ้ภาพรา่งกายที่่�ด่ำ	ม่สำภาพแว่ดำล้อมในการที่ำางานที่่�ปลอดำภัย	ถ้ก้สำขุึ้ลักษัณีะอนามยั	เป็นหัว่ใจัสำำาคญั

ขึ้องการขึ้ับเคล่�อนธัุรกิจั	ดำังนั�นการดำ้แลดำ้านคว่ามปลอดำภัย	อาช่ว่อนามัยในการที่ำางานถ้่อเป็นปัจัจััยที่่�บริษััที่ให้คว่ามสำำาคัญมากที่่�สำุดำ

 

เป้าหมาย
	 จัำานว่นพนักงานที่่�ไดำ้รับอุบัติเหตุจัากการที่ำางานถ้้งขึ้ั�นหยุดำงานเกิน	3	วั่น	ไม่เกิน	3	ราย	

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
	 เพ่�อให้การดำำาเนนิการด้ำานคว่ามปลอดำภัย	อาช่ว่อนามยั	และสำภาพแว่ดำล้อมในการที่ำางานเกดิำประสิำที่ธัภิาพส้ำงสุำดำ	บรษิัทัี่ฯ	จัดัำให้ม่แนว่ที่าง

การบริหารจััดำการดำังต่อไปน่�		

4)	 กัาริดู้แลความปลอด้ภิัย	อาช่วอนามัย	และสภิาพแวด้ล้อมในกัาริทำางาน

	 1.	 จััดำให้ม่เจั้าหน้าที่่�คว่ามปลอดำภัยในการที่ำางานระดำับวิ่ชาช่พ	 ตามกฎหมาย	 เพ่�อที่ำาหน้าที่่�ด้ำแลคว่ามปลอดำภัยและอาช่ว่อนามัยในการ

ที่ำางาน	

	 2.	 จััดำให้ม่การอบรม	จัป.	ระดำับบริหาร	ระดำับหัว่หน้างาน	และอ่�นๆ	ให้ครบถ้้ว่นตามกฎหมาย	พร้อมกำาหนดำบที่บาที่และคว่ามรับผิดำชอบ

อย่างชัดำเจัน

	 3.	 จััดำให้ม่คณีะกรรมการคว่ามปลอดำภัย	อาช่ว่อนามัย	และสำภาพแว่ดำล้อมในการที่ำางาน	เพ่�อว่างมาตรการป้องกันและเฝ่้าระว่ังมิให้เกิดำ

คว่ามไม่ปลอดำภัย	และพัฒนาระบบอาช่ว่อนามัย	และสำภาพแว่ดำล้อมในการที่ำางานให้ดำ่กว่่ามาตรฐานตามกฎหมาย
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	 4.	 พนักงานใหม่ต้องไดำ้รับการอบรม	ตรว่จัสำุขึ้ภาพก่อนเริ�มงานจัะต้องไดำ้รับการแนะนำาว่ิธั่การที่ำางานที่่�ถ้้กต้อง	ดำ้แลโดำยหัว่หน้างานอย่าง

ใกล้ชิดำ	ที่างบริษััที่ฯไดำ้ปล้กฝังจัิตสำำาน้กดำ้านคว่ามปลอดำภัยในการที่ำางานให้กับพนักงาน	ตั�งแต่เริ�มที่ำางานกับบริษััที่ฯ	โดำยม่การจััดำการ

อบรมเพ่�อเสำริมสำร้างองคค์ว่ามร้้ในด้ำานคว่ามปลอดำภัยในการที่ำางาน	โดำยว่ทิี่ยากรที่่�ม่คว่ามร้้คว่ามเช่�ยว่ชาญที่ั�งจัากภายในและภายนอก

นอกจัากนั�นยงัม่การจัดัำกิจักรรม	Safety	Talk	เพ่�อที่บที่ว่นคว่ามร้อ้ย่้เสำมอ	และม่การรายงานสำถ้านการณี์ใหม่ๆ 	รว่มถ้ง้การฝึกซ้ึ่อมระงับ

เหตุฉุกเฉินต่างๆ	เช่น	การฝึกซึ่้อมดำับเพลิงขึ้ั�นต้นและอพยพหน่ไฟ้การฝึกซึ่้อมระงับเหตุสำารเคม่หกรั�ว่ไหล	การฝึกซึ่้อมระงับเหตุที่าง

รังสำ่ให้กับพนักงานอย่างสำมำ�าเสำมอ

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 1)	ม่การเกิดำอุบัติเหตุจัากการที่ำางานถ้้งขึ้ั�นหยุดำงานเกิน	 3	 ว่ัน	 จัำานว่น	3	 ราย	 แต่ไม่ถ้้งขึ้ั�นร้ายแรง	บริษััที่ฯ	 ไดำ้ประชุมหัว่หน้างานและ										

ผ้้เก่�ยว่ข้ึ้องถ้้งมาตรการแก้ไขึ้และป้องกันมิให้เกิดำซึ่ำ�าในทัี่นที่่	 และพนักงานที่่�ได้ำรับบาดำเจ็ับไดำ้รับการด้ำแลดำ้านการรักษัาพยาบาลเป็น

อย่างดำ่	

	 2)	พนักงานและผ้้รับเหมาไม่ม่โรคจัากการที่ำางานอันม่ผลให้สำ้ญเสำ่ยสำมรรถ้ภาพที่างร่างกายอย่างถ้าว่ร

	 3)	ขึ้ยายหัว่ขึ้้อการฝึกอบรมแก่พนักงานใหม่และผ้้รับเหมา	100%

	 4)	เพิ�มประสำทิี่ธัผิลขึ้องการประเมนิปัจัจัยัเสำ่�ยงดำา้นการยศาสำตร	์สำำาหรบัพนกังานในสำว่่นขึ้องการผลติ	โดำยเพิ�มอตัราการประเมนิพนกังาน

ใหม่ทีุ่กคน	(100%)

	 5)	จััดำที่ำาการประเมินคว่ามเสำ่�ยงตามสำภาพงานและพ่�นที่่�	พร้อมมาตรการป้องกันแก้ไขึ้ให้ม่ประสำิที่ธัิภาพมากยิ�งขึ้้�น

	 5.	 ในกรณี่ที่่�ม่อุบัติเหตุเกิดำขึ้้�น	จัะต้องม่การสำอบสำว่นถ้้งต้นเหตุ	และต้องจััดำที่ำามาตรการแก้ไขึ้และป้องกันมิให้เกิดำซึ่ำ�า	

	 6.	 กิจักรรมเสำริมสำร้างคว่ามตระหนักดำ้านคว่ามปลอดำภัย

	 	 6.1	 กิจักรรม	Safety	Talk	การสำนที่นาคว่ามปลอดำภัย	เป็นว่ิธั่การหน้�งที่่�ม่สำ่ว่นช่ว่ยในการยำ�าเต่อนพนักงานให้ตระหนักถ้้งคว่ามสำำาคัญ

ขึ้องคว่ามปลอดำภัยในการที่ำางาน	รว่มถ้ง้การนำาเร่�องราว่ตา่งๆ	ในสำถ้านการณีป์ัจัจับุนั	ที่่�เป็นประโยชน์ตอ่พนักงานภายในบรษิัทัี่ฯ

มาบอกเล่าให้พนักงานไดำ้ที่ราบ

           

  6.2	 การฝึกซึ่้อมระงับเหตุฉุกเฉิน

	 	 		 บริษััที่ฯ	 ม่การฝึกซึ่้อมระงับเหตุฉุกเฉินให้กับพนักงานเป็นประจัำาทีุ่กปี	 เพ่�อเป็นการเตร่ยมคว่ามพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินต่างๆ

ที่ำาให้พนักงานม่คว่ามคุ้นชินสำามารถ้ที่่�จัะปฏิิบัติได้ำอย่างถ้้กต้องเม่�อเกิดำเหตุฉุกเฉิน	 นอกจัากนั�นยังเป็นการที่ดำสำอบคว่ามพร้อม

ขึ้องแผนการปฏิิบตักิารในการตอบโตต้อ่สำถ้านการณีฉ์กุเฉนินั�นๆ	รว่มถ้ง้ช่ว่ยเสำริมสำรา้งใหเ้กดิำการที่ำางานเป็นที่ม่ระหว่่างผ้้ที่่�ม่ส่ำว่น

เก่�ยว่ขึ้้อง	ซึ่้�งจัะสำ่งผลให้การปฏิิบัติงานร่ว่มกันเป็นไปอย่างราบร่�นและม่ประสำิที่ธัิภาพ	
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นโยบาย
	 บรษิัทัี่ฯ	ดำำาเนนิธัรุกจิัในการม่จัรรณียาบรรณีธัรุกจิัที่่�ม่คว่ามรบัผิดำชอบต่อล้กค้าที่กุรายอย่างเป็นธัรรม	โดำยบริษัทัี่ฯ	เอาใจัใสำใ่จัให้ล้กค้าได้ำ

รบัสำนิคา้และบรกิารที่่�ม่คณุีภาพ	มุ่งมั�นผลติเคร่�องประดำบั	และอญัมณีท่ี่่�ม่คณุีภาพมาตรฐานสำากลโดำยที่ม่งานที่่�ม่คว่ามชำานาญที่่�ผ่านการคว่บคมุ

คุณีภาพทุี่กขัึ้�นตอนเพ่�อสำ่งมอบสำินค้าได้ำตรงเว่ลามุ่งให้ล้กค้าไดำ้รับคว่ามพ้งพอใจัส้ำงสำุดำดำ้ว่ยคว่ามใส่ำใจัที่่�จัะพัฒนาอย่างต่อเน่�อง	 สำร้างผลผลิต										

ที่่�ล้กค้าต้องการและพอใจัมากที่่�สุำดำด้ำว่ยการใช้ที่รัพยากร	 เว่ลา	 บุคลากร	 เงินทีุ่น	 วั่สำดุำ	 เคร่�องจัักรอุปกรณี์	 ข้ึ้อม้ลเที่คโนโลย่	 และว่ิธั่การอย่าง														

ม่ประสิำที่ธัิภาพและประสิำที่ธัิผลมากที่่�สุำดำโดำยธัำารงไว้่ซึ่้�งคุณีภาพอาช่ว่อนามัย	 คว่ามปลอดำภัย	 และสิำ�งแว่ดำล้อมอย่างเคร่งครัดำ	 และต่อเน่�อง														

รว่มถ้ง้ม่กลไกและระบบการบรกิารล้กคา้เพ่�อให้ล้กคา้ได้ำรบัการตอบสำนองผลอยา่งรว่ดำเร็ว่	ตลอดำจันเป็นองคก์รที่่�สำร้างมาตรฐานการผลิตจัวิ่เว่ลร่�

ที่่�คำาน้งถ้้งคว่ามรับผิดำชอบต่อสำิ�งแว่ดำล้อมและสำังคม	

 

เป้าหมาย
	 สำนองคว่ามต้องการขึ้องล้กค้าด้ำว่ยผลิตภัณีฑ์์ที่่�ม่คุณีภาพและบริการที่่�ด่ำเลิศ	 โดำยม่การสำำารว่จัคว่ามพ้งพอใจั	 ขึ้องล้กค้า	 Top	 20	 ทีุ่กปี													

โดำยไดำ้รับผลคะแนนไม่ตำ�ากว่่าร้อยละ	90	

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
	 1.	 กำาหนดำจัรรณียาบรรณีธัุรกิจั	เพ่�อปฏิิบัติต่อล้กค้าทีุ่กรายอย่างเป็นธัรรมและกำาหนดำบที่บาที่	คว่ามรับผิดำชอบต่อล้กค้าไว่้อย่างชัดำเจัน	

	 2.	 นำาระบบบริหารคุณีภาพมาตรฐานสำากล	 ISO	 9001:2015	 ซึ่้�งมุ่งมั�นผลิตเคร่�องประดำับและอัญมณ่ีที่่�ม่คุณีภาพมาตรฐานสำากล																	

โดำยที่่มงานที่่�ม่คว่ามชำานาญที่่�ผ่านการคว่บคุมคุณีภาพทีุ่กขึ้ั�นตอนเพ่�อสำ่งมอบสำินค้าไดำ้ตรงเว่ลามุ่งให้ล้กค้าไดำ้รับคว่ามพ้งพอใจัสำ้งสำุดำ

	 3.	 ไดำ้รับการตรว่จัประเมินจัาก	Global	Group		United	Kingdom	และซึ่้�งรับรองโดำย	UKAS	Management	Systems

	 4.	 ไดำ้รับการรับรองระบบมาตรฐาน	Responsible	Jewellery	Concil	(RJC)	ซึ่้�งเป็นองค์กรในการสำร้างมาตรฐานการผลิตจัิว่เว่ลร่�ที่่�คำาน้งถ้้ง

คว่ามรับผิดำชอบต่อสำิ�งแว่ดำล้อมและสำังคม	โดำยบริษััที่ฯ	เอาใจัใสำ่ใจั	ให้ล้กค้าไดำ้รับสำินค้าและบริการที่่�ม่คุณีภาพ	และเช่�อถ้่อไดำ้

	 5.	 การสำำารว่จัคว่ามพ้งพอใจับรษิัทัี่ฯ	ดำำาเนินการสำำารว่จัคว่ามพ้งพอใจัอยา่งตอ่เน่�อง	รว่มถ้ง้การสำมัภาษัณีเ์พ่�อให้ที่ราบถ้ง้ปัญหาและคว่าม

ต้องการขึ้องล้กค้าที่่�แที่้จัริง	โดำยสำ่งแบบสำำารว่จัคว่ามพ้งพอใจัให้ล้กค้า	Top	20	ในดำ่อนธัันว่าคม	ขึ้องทีุ่กปี

	 6.	 ประชุม	หาแนว่ที่าง	แก้ไขึ้	ปรับปรุง	เพิ�มคว่ามพ้งพอใจัให้ล้กค้า					

				7.	 กระบว่นการรับขึ้้อร้องเร่ยน	จััดำช่องที่างการรับขึ้้อร้องเร่ยนที่่�หลากหลาย	เช่น	โที่รศัพที่์	จัดำหมายอิเล็กที่รอนิกสำ์	และเว่็บไซึ่ต์	

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
		 ไดำ้รับผลคะแนนคว่ามพ้งพอใจัจัากล้กค้า	Top		20	ขึ้องปี	2564	คิดำเป็นร้อยละ	80.06	

5)	 กัาริม่ความริับผิด้ชอบต�อลูกัค้า
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นโยบาย
	 บริษััที่ฯ	จััดำซึ่่�อสำินค้าและบริการเป็นไปตามระเบ่ยบว่ิธั่ปฏิิบัติโดำยดำำาเนินการอย่างเป็นธัรรม	สำมเหตุสำมผล	โปร่งใสำ	สำามารถ้ตรว่จัสำอบไดำ้	

ไม่ม่คว่ามขึ้ัดำแย้งที่างผลประโยชน์	และปฏิิบัติต่อค้่ค้าอย่างเสำมอภาคดำ้ว่ยการแขึ้่งขึ้ันที่่�เป็นธัรรม	

 

เป้าหมาย
	 ต้องไม่ม่ขึ้้อร้องเร่ยนเก่�ยว่กับคว่ามไม่เป็นธัรรมจัากค้่ค้า

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
	 แจั้งนโยบายในการจััดำซึ่่�อให้กับค้่ค้าทีุ่กรายรับที่ราบในหัว่ขึ้้อดำังน่�

	 1.	 เร่�อง	การเปร่ยบเที่่ยบราคาก่อนการซึ่่�อขึ้าย	อย่างน้อย	2-3	ราย	

	 2.	 เร่�อง	ไม่เร่ยกรับ	หร่อ	เสำนอผลประโยชน์ใดำๆ	ที่่�ทีุ่จัริตกับค้่ค้า

	 3.	 เร่�อง	 คัดำเล่อกค้่ค้าที่่�ม่คว่ามรับผิดำชอบต่อสำังคม	 และสำามารถ้ตรว่จัสำอบแหล่งที่่�มาขึ้องวั่ตถุ้ดำิบ	 ที่องคำา	 เงิน	 เพชร	 พลอย	 และ																				

สำ่ว่นประกอบ	ตามขึ้้อกำาหนดำขึ้อง	Responsible	Jewelry	Council	(RJC)	หร่อบริษััที่ที่่�ม่นโยบายคว่ามยั�งย่น

	 4.	 เร่�อง	 การจััดำซึ่่�อสิำนค้า	 และบริการให้เป็นไปตามระเบ่ยบ	 วิ่ธั่ปฏิิบัติโดำยดำำาเนินการอย่างเป็นธัรรม	 สำมเหตุสำมผล	 โปร่งใสำ	 สำามารถ้									

ตรว่จัสำอบไดำ้	ไม่ม่คว่ามขึ้ัดำแย้งที่างผลประโยชน์	และปฏิิบัติต่อค้่ค้า	อย่างเสำมอภาคดำ้ว่ยคว่ามเป็นธัรรม

	 5.	 เร่�อง	การรักษัาขึ้้อม้ลที่ั�งล้กค้าและค้่ค้า	ต้องไม่นำาขึ้้อม้ลขึ้องบริษััที่	ไปเปิดำเผยโดำยมิชอบ

 

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 ไม่ม่ขึ้้อร้องเร่ยนจัากค้่ค้าในเร่�องคว่ามไม่โปร่งใสำในการซึ่่�อขึ้าย

6)	 กัาริบริิหาริจิัด้กัาริคู�ค้า
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นโยบาย
	 บริษััที่ฯ	ม่การดำำาเนินกิจักรรม	เพ่�อสำ่งเสำริม	สำนับสำนุนในการพัฒนาและสำร้างคว่ามสำัมพันธั์ที่่�ดำ่ต่อชุมชนและสำังคม

 

เป้าหมาย
	 ม่ผ้้เขึ้้าร่ว่มกิจักรรมมากกว่่าร้อยละ	80

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
 ม่การจัดัำกิจักรรมอยา่งตอ่เน่�อง	เพ่�อเป็นการส่ำงเสำรมิ	สำนับสำนนุในการพัฒนาและสำร้างคว่ามสัำมพันธัท์ี่่�ด่ำตอ่ชุมชนและสำงัคมโดำยจัดัำกิจักรรม

	ทีุ่กๆ	4	เดำ่อน	ซึ่้�งม่โครงการดำังต่อไปน่�

	 1.	 โครงการสำานประโยชน์สำ้่สำังคมและชุมชน

	 2.	 โครงการแพรนดำ้าแบ่งปัน	ชุมชน	และสำังคม

 

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
		 จัำานว่นผ้้ร่ว่มกิจักรรม	ร้อยละ	80.83	

	 โดำยในปี	2564	บริษััที่ฯ	ไดำ้ม่กิจักรรมต่อชุมชน	สำังคม	ดำังน่�

7)	 กัาริม่ความริับผิด้ชอบต�อช่มชน	และสังคม

•	 แพรินด้้าฯ	ริ�วมกัับ	พริ่ม�าโกัลด้์ฯ	ริ�วมบริิจิาค	เงิน	สิ�งข้อง	เคริื�องอ่ปโภิค-บริิโภิค	และปฏิิทินตั�งโต๊ะเพื�อเป็นสื�ออักัษัริเบริลล์	สำาหริับ									

ผู้พิกัาริทางสายตา	 เม่�อวั่นพฤหัสำบด่ำที่่�	 11	 กุมภาพันธั์	 2564	ณี	 ม้ลนิธิัคนตาบอดำแห่งประเที่ศไที่ย	 ในพระบรมราชิน้ปถั้มภ์																		

ถ้นนราชว่ิถ้่	เขึ้ตราชเที่ว่่	กรุงเที่พฯ

•	 ชาวแพรินด้้าฯ	ริ�วมแบ�งปันและสานปริะโยนช์สู�สังคมให้กัับ	วัด้โบสถึ์วริด้ิตถึ์	จิ.อ�างทอง

	 เม่�อว่ันเสำาร์ที่่�	24	เมษัายน	2564	ณี	บริเว่ณีลานหน้า	Super	Gold	แพรนด้ำา	กรุงเที่พฯ
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•	 ชาวแพรินด้้าฯ	ริ�วมกัองบญ่ริะด้มทน่ซืื้�อท่�ด้นิ	ทอด้ผา้ปา่สามคัค่

วัด้บางนาใน	

	 เม่�อวั่นพฤหัสำบด่ำที่่�	 20	 พฤษัภาคม	 2564	 ณี	 บริเว่ณีหน้า															

ต้ก	Super	Gold	แพรนดำ้า	กรุงเที่พฯ

• แพรินด้้าฯ	 แบ�งปัน	 มอบข้วด้พลาสติกัใส	 เพื�อผลิตช่ด้	 PPE											

ส�งต�อให้บ่คลากัริทางกัาริแพทย์

	 เม่�อว่ันพฤหัสำบด่ำที่่�	 2	 กันยายน	 พ.ศ.	 2564	ณี	 บริเว่ณีลาน

พระอินที่ร์ที่รงช้างเอราว่ัณี	ศาลาว่่าการกที่ม.	2	(ดำินแดำง)

• นักัศึกัษัาทวิภิาค่-แพรินด้้าฯ	 ริ�วมบริิจิาคข้วด้พลาสติกั	 และศึกัษัาขั้�นตอน	 กัริะบวนกัารินำาไปผลิตเป็นผ้าไตริจิ่วริ	 เน่�องใน																											

วันคล้ายวันพริะบริมริาชสมภิพ	ริัชกัาลท่�	๙

	 เม่�อว่ันพฤหัสำบดำ่ที่่�	2	ธัันว่าคม	2564	ณี	ว่ัดำจัากแดำง	ต.ที่รงคนอง	อ.พระประแดำง	จั.สำมุที่รปราการ

• แพรินด้้าฯ	แบ�งปัน	สถึานตีำาริวจินคริบาลบางนา	เตริย่มความพริอ้ม	ดู้แลปริะชาชน	ให้กัลบับา้นอย�างปลอด้ภัิยในช�วงเทศกัาลปีใหม�	2565

	 เม่�อว่ันอังคารที่่�	28	ธัันว่าคม	2564	ณี	บริเว่ณีลานหน้า	สำน.บางนา	เขึ้ตประเว่ศ	กรุงเที่พฯ
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• แพรินด้้าฯ	จิัด้ทำา	Factory	Isolation	ศูนย์พักัริอเต่ยงริักัษัา

  

	 	 จัากสำถ้านการณ์ี	 การแพร่ระบาดำขึ้องเช่�อไว่รัสำโคว่ิดำ-19	 (ระลอกใหม่)	 ตั�งแต่เด่ำอนเมษัายน	 2564	 เป็นต้นมา	 บริษััที่																						

แพรนดำ้า	จัิว่เว่ลร่�	จัำากัดำ	(มหาชน)	ม่คว่ามตระหนักถ้้งสำว่ัสำดำิภาพคว่ามปลอดำภัย	และการดำ้แลพนักงานซึ่้�งเปร่ยบเสำม่อนหัว่ใจัสำำาคัญ

ในดำ้านการผลิต	 จั้งได้ำจััดำที่ำา	 Factory	 Isolation	 ศ้นย์พักรอเต่ยงรักษัา	ณี	บริษััที่	 คริสำตอลไลน์	 จัำากัดำ	 (CTL)	 ซึ่้�งเป็นพ่�นที่่�ว่่างที่่�อย่้											

ติดำกับบริษััที่ฯ	 ขึ้นาดำพ่�นที่่�	 330	 ตารางเมตร	 บรรจัุคนพักได้ำประมาณี	 95	 คน	 โดำยเริ�มดำำาเนินการตั�งแต่เด่ำอนมิถุ้นายน	 ที่่�ผ่านมา																

เพ่�อเป็นพ่�นที่่�ในการด้ำแลพนักงาน	 และครอบครัว่ที่่�ติดำเช่�อโควิ่ดำ-19	 ที่่�อย่้ระหว่่างการรอเขึ้้ารับการรักษัาตัว่	 ที่่�โรงพยาบาลสำนาม													

หร่อโรงพยาบาล	โดำยจัะม่เจั้าหน้าที่่�	พร้อมดำ้ว่ยพยาบาลว่ิชาช่พ	ให้คว่ามร้้ในการดำ้แลรักษัาตัว่	รว่มถ้้งการรับประที่านยาและติดำตาม

อาการตลอดำเว่ลา	 อ่กที่ั�งได้ำม่การจััดำที่ำา	 โครงการ	 “แพรินด้้าแบ�งปัน”	 เพ่�อช่ว่ยพนักงานและครอบครัว่ขึ้องผ้้ติดำเช่�อ	 และผ้้ที่่�ได้ำรับ										

ผลกระที่บจัากสำถ้านการณี์การแพร่ระบาดำขึ้องโคว่ิดำ-19	ให้ผ่านพ้นว่ิกฤติน่�ไปดำ้ว่ยกัน

แพรินด้้าแบ�งปัน	

 บมจิ.	แพรินด้้า	จิิวเวลริ่�	ร่ว่มแบ่งปัน	ภายใต้	 โครงการ 	“แพรินด้้าแบ�งปัน”	ร่ว่มใจัสำ้้ภัยโคว่ิดำ	มอบนำ�าดำ่�มแพรนดำ้า	

และอาหารกล่อง	 ให้กับหน่ว่ยงานต่างๆ	 เพ่�อเป็นขึ้ว่ัญและกำาลังใจัให้กับเจั้าหน้าที่่�ที่่�ปฏิิบัติงานในการรับม่อกับสำถ้านการณ์ี

การแพร่ระบาดำขึ้องเช่�อไว่รัสำโคว่ิดำ-19 	เพ่�อให้ผ่านพ้นว่ิกฤติน่�ไปดำ้ว่ยกัน	หน้�งในนำ�าใจัที่่�สำร้างสำรรค์สำังคมให้ร้้จััก	“กัาริให้”

• แพรินด้้าฯ	 แบ�งปัน	 สำานักังานเข้ตบางนา	

ริ�วมใจิสู้ภิัยโควิด้-19	

	 เม่�อวั่นพฤหัสำบด่ำที่่�	 6	 พฤษัภาคม	 2564							

ณี	บริเว่ณีลานหน้า	Super	Gold	แพรนดำ้า

กรุงเที่พฯ

• แพรินด้้าฯ	 แบ�งปัน	 สภิาหอกัาริค้าแห�ง

ปริะเทศไทย	ริ�วมใจิสู้ภิัยโควิด้

	 เม่�อวั่นพฤหัสำบด่ำที่่�	 10	 มิถุ้นายน	 2564								

ณี	 บมจั.	 เม่องไที่ยประกันภัย	 อาคาร	 4	

ถ้นนรัชดำาภิเษัก	กรุงเที่พฯ
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• แพรินด้้าฯ	แบ�งปัน	ศูนย์ฉีีด้วัคซื้่น	ผู้ปริะกัันตน	ม.33	

	 เม่�อเด่ำอนมิถุ้นายน	 2564	 ณี	 จุัดำบริการฉ่ดำวั่คซึ่่น												

เขึ้ตพ่�นที่่�	8	กรุงเที่พฯ

• แพรินด้้าฯ	 แบ�งปัน	 ศูนย์แริกัรัิบเด้็กัและ

เยาวชนบ้านเมตตา

	 เม่�อว่ันที่่�	 16-17	 กรกฎาคม	 2564	 ณี									

ต้กประชมุอาคารอำานว่ยการ	สำถ้านพนิจิัและ

คุ้มครองเดำ็กและเยาว่ชนกรุงเที่พมหานคร	

เขึ้ตบางนา	กรุงเที่พมหานคร

• แพรินด้้าฯ	แบ�งปัน	ศนูยพ์กััคอยฯ	เข้ตบางนา

ริ�วมใจิสู้ภิัยโควิด้-19

	 เม่�อว่ันอังคารที่่� 	 27	 กรกฎาคม	 2564															

ณี	 บริเว่ณีลานหน้าอาคาร	 Super	 Gold										

แพรนดำ้า	กรุงเที่พฯ

• แพรินด้้าฯ	 แบ�งปัน	 โริงพยาบาลเปาโล	

สม่ทริปริากัาริ

	 เม่�อว่ันอังคารที่่�	 31	 สิำงหาคม	พ.ศ.	 2564								

ณี	รพ.	เปาโล	สำมุที่รปราการ

• แพรินด้้าฯ	แบ�งปัน	ศูนย์ฉีีด้วัคซื้่น	ผู้ปริะกัันตน 

ม.33	เข้็มท่�	2

	 เม่�อต้นเดำ่อนกันยายน	2564	ณี	จัุดำบริการ

ฉ่ดำว่ัคซึ่่น	เขึ้ตพ่�นที่่�	8	กรุงเที่พฯ

•	 แพรินด้้าฯ	 แบ�งปัน	 โริงพยาบาลสำาโริง									

กัาริแพทย์

	 เม่� อ วั่นจัันที่ร์ที่่� 	 30	 สำิ งหาคม	 2564																					

ณี	รพ.	สำำาโรงการแพที่ย์
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ผลุ่กี่ารดำาเนินงานด้านบัรรษััทภิบัาลุ่

1)	 กัาริกัำากัับดู้แลกัิจิกัาริท่�ด้่	 

นโยบาย
	 บริษััที่	แพรนดำ้า	จัิว่เว่ลร่�	จัำากัดำ	(มหาชน)	มุ่งมั�นดำำาเนินธัุรกิจับนพ่�นฐานหลักการกำากับดำ้แลกิจัการที่่�ดำ่	(Good	Corporate	Governance)	

ดำว้่ยการปล้กฝังจัติสำำาน้กและจัรยิธัรรมในการที่ำางานให้แก่พนักงาน	ตลอดำจันการให้คว่ามสำำาคญัอยา่งยิ�งในการดำำาเนินธัรุกจิัโดำยคำาน้งถ้ง้ผ้ถ้้อ่หุ้น

และผ้้ม่สำ่ว่นไดำ้เสำ่ยทีุ่กกลุ่มอย่างเป็นธัรรม

เป้าหมาย
	 ไมม่่ขึ้อ้ร้องเร่ยนจัากผ้้ถ้อ่หุ้น	และผ้้ม่ส่ำว่นได้ำเส่ำยที่กุกลุ่ม	ตลอดำจันได้ำรบัผลการประเมนิโครงการสำำารว่จัการกำากบัด้ำแลกจิัการที่่�ด่ำขึ้องบริษัทัี่

จัดำที่ะเบ่ยนไที่ยไม่ตำ�ากว่่าร้อยละ	90	

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
	 1)	จััดำอบรมให้คว่ามร้้	คว่ามเขึ้้าใจัเก่�ยว่กับหลักปฏิิบัติการกำากับดำ้แลกิจัการที่่�ดำ่

	 2)	ดำำาเนินการเข้ึ้าร่ว่มโครงการสำำารว่จัการกำากับดำ้แลกิจัการบริษััที่จัดำที่ะเบ่ยนไที่ยอย่างต่อเน่�อง	(Corporate	Governance	Report:	CGR)	

ขึ้องสำมาคมสำ่งเสำริมสำถ้าบันกรรมการบริษััที่ไที่ย	(IOD)	

	 3)	เขึ้า้รว่่มโครงการประเมนิคณุีภาพการประชมุสำามญัผ้ถ้้อ่หุ้น	(AGM)	ขึ้องสำมาคมสำง่เสำริมผ้ล้งทุี่นไที่ยเขึ้า้รว่่มโครงการสำำารว่จัการประเมนิ

การกำากับดำ้แลกิจัการขึ้องบริษััที่จัดำที่ะเบ่ยน

ผลกัาริด้ำาเนินงาน

“ปฏิิบตัติามหลักักัาริกัำากับัด้แูลกัจิิกัาริท่�ด่้	และม่จิริยิธริริม
บริิหาริความเส่�ยงอย�างม่ปริะสิทธิภิาพ	 ริวมทั�งปรัิบตัวให้
ทนัต�อกัาริเปล่�ยนแปลงข้องเศริษัฐกัจิิ	สริา้งสริริคน์วตักัริริม
ภิายในองค์กัริ”

บรษิัทัี่ฯ	ไดำร้บัผลการประเมินการกำากบัด้ำแลกจิัการขึ้องบรษิัทัี่จัดำที่ะเบย่น	ประจัำาปี	2564	(Corporate	Governance	Report	

of	Thai	Listed	Companies	2021)	ในระดำับ	5	ดำาว่	อย้่ในกลุ่ม	“ดำ่เลิศ”	(Excellent)	ซึ่้�งบริษััที่ฯ	เป็น	1	ใน	268	บริษััที่

จัดำที่ะเบ่ยนที่่�ไดำ้รับคะแนนอย้่ในระดำับดำ่เลิศ	จัากบริษััที่จัดำที่ะเบ่ยนที่่�ไดำ้รับการประเมินที่ั�งสำิ�น	716	บริษััที่	และเป็น	1	ใน	

60	บริษััที่	ในกลุ่ม	Top	Quartile	ขึ้องบริษััที่จัดำที่ะเบ่ยนที่่�ม่ม้ลค่าที่างการตลาดำตำ�ากว่่า	1,000	ล้านบาที่	ซึ่้�งม่ที่ั�งสำิ�น	222	

บริษััที่	 จัากการสำำารว่จัการกำากับด้ำแลกิจัการบริษััที่จัดำที่ะเบ่ยนประจัำาปี	 2564	 จััดำโดำยตลาดำหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย	

สำำานักงานคณีะกรรมการกำากับหลักที่รัพย์และตลาดำหลักที่รัพย์	และสำมาคมสำ่งเสำริมสำถ้าบันกรรมการบริษััที่ไที่ย
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นโยบาย
	 บรษิัทัี่ฯ	จัะดำำาเนนิธุัรกิจัดำว้่ยคว่ามโปรง่ใสำย้ดำหลกัธัรรมาภิบาล	และไม่สำนับสำนุนการคอร์รปัชั�นที่กุร้ปแบบ	ไมว่่่าที่างตรงหร่อที่างออ้ม	และ

ห้ามมิให้กรรมการ	ผ้้บริหาร	พนักงาน	ตลอดำจันบุคคลที่่�สำามที่่�ม่คว่ามเก่�ยว่ขึ้้องกับบริษััที่	กระที่ำาการใดำๆ	ที่่�สำ่อไปในที่างคอร์รัปชั�น	ไม่ว่่าจัะโดำย

การนำาเสำนอ	(Offering)	การให้คำามั�นสำัญญา	(Promising)	การขึ้อ	(Soliciting)	การเร่ยกร้อง	(Demanding)	การให้หร่อรับสำินบน	(Giving	or	

accepting	 bribes)	 บริษััที่ฯ	 ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั�นใดำๆ	ที่ั�งสิำ�น	 โดำยครอบคลุมถ้้งธัุรกิจัและรายการที่ั�งหมดำในทีุ่กประเที่ศและทุี่กหน่ว่ยงาน											

ที่่�เก่�ยว่ขึ้้อง	โดำยให้กรรมการ	ผ้้บริหาร	และพนักงานทีุ่กระดำับ	ปฏิิบัติตาม	“ค้่ม่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั�น”	ใช้เป็นแนว่ที่างปฏิิบัตาม	

 

เป้าหมาย
	 ไม่ม่การทีุ่จัริตคอร์รัปชั�นในทีุ่กสำ่ว่นงาน	และไดำ้รับการต่ออายุรับรองการเป็นสำมาชิกแนว่ร่ว่มต่อต้านคอร์รัปชั�นขึ้องภาคเอกชนไที่ย	

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
	 แจั้งนโยบายในการจััดำซึ่่�อให้กับค้่ค้าทีุ่กรายรับที่ราบในหัว่ขึ้้อดำังน่�

	 1)	บริษััที่ฯ	 จััดำให้ม่การอบรมมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชั�นและการป้องกันปราบปราม	 และป้องกันการฟ้อกเงินรว่มถ้้งคว่ามร้้									

เก่�ยว่กับนโยบายและแนว่ปฏิิบัติในการต่อต้านการทีุ่จัริตคอร์รัปชั�นขึ้องบริษััที่ฯ	และจัรรยาบรรณีธัุรกิจั	เพ่�อให้ผ้้บริหารและพนักงาน

ขึ้องกลุ่มบริษััที่ฯ	ย้ดำถ้่อปฏิิบัติ	 ซึ่้�งม่การจััดำอบรมอย้่เป็นประจัำาสำมำ�าเสำมอ	 รว่มที่ั�งให้พนักงานทีุ่กคนลงนามรับที่ราบและย้ดำถ้่อปฏิิบัติ

ตามค้่ม่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั�น

	 2)	บริษััที่ฯ	ประกาศเจัตนารมณี์เขึ้้าร่ว่มโครงการการสำร้างแนว่ร่ว่มปฏิิบัติ	 เพ่�อการต่อต้านการทีุ่จัริตในภาคเอกชน	(Collective	 Action	

Coalition	 Against	 Corruption)	 กับสำมาคมสำ่งเสำริมสำถ้าบันกรรมการบริษััที่ไที่ย	 หอการค้าไที่ย	 หอการค้าต่างชาติ	 สำมาคม																						

บริษััที่จัดำที่ะเบ่ยนไที่ย	 และสำมาคมธันาคารไที่ย	 ซึ่้�งโครงการดำังกล่าว่ถ้่อเป็นโครงการระดัำบชาติที่่�ได้ำรับการสำนับสำนุนจัากรัฐบาล													

และสำำานักงานคณีะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทีุ่จัริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	และจัะต้องไดำ้รับการต่ออายุรับรองการเป็นสำมาชิก

แนว่ร่ว่มต่อต้านคอร์รัปชั�นขึ้องภาคเอกชนไที่ย			

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 ในปี	2564	ที่่�ผ่านมา	บรษิัทัี่ฯ	ไมไ่ดำร้บัเร่�องรอ้งเร่ยนหร่อการแจัง้เบาะแสำถ้ง้เร่�องการกระที่ำาผดิำจัรยิธัรรม	หร่อ	การกระที่ำาที่่�ไม่เป็นไปตาม

หลักการกำากับดำ้แลกิจัการ	ตลอดำจันไม่ม่การทีุ่จัริตใดำๆ	

2)	 กัาริต�อต้านกัาริคอริ์ริัปชั�น

สำมาคมสำถ้าบนักรรมการบริษัทัี่ไที่ย	(IOD)	ใหก้ารรบัรองต่ออายใุหบ้ริษัทัี่ฯ	เป็นสำมาชกิแนว่ร่ว่มตอ่ต้าน

คอร์รัปชั�นขึ้องภาคเอกชนไที่ย	ซึ่้�งการรับรองดำังกล่าว่ม่อายุ	3	ปี	ครบกำาหนดำ	6	กุมภาพันธั์	2566
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นโยบาย
	 การบรหิารคว่ามเสำ่�ยงและการใหบ้รษิัทัี่ฯ	ม่การบรหิารคว่ามเสำ่�ยงที่ั�ว่ที่ั�งองคก์ร	โดำยคำาน้งถ้ง้คว่ามเสำ่�ยงดำา้นการเงนิ	กลยุที่ธั	์ดำา้นการปฏิิบตัิ

งานดำ้านกฎระเบ่ยบ	ตลอดำจันดำ้านสำังคมและสำิ�งแว่ดำล้อม	

 

เป้าหมาย
	 ระบุคว่ามเสำ่�ยงครบทีุ่กด้ำานคว่ามเสำ่�ยง	 และได้ำม่การประเมินคว่ามเสำ่�ยงระดัำบองค์กร	 รว่มที่ั�งที่ำาแผนการจััดำการคว่ามเสำ่�ยงในแต่ละด้ำาน

อย่างครบถ้้ว่น	เพ่�อดำำาเนินการจััดำการคว่ามเสำ่�ยงให้อย้่ในระดำับที่่�ยอมรับไดำ้

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
	 1)	ศ้กษัา	 ที่บที่ว่น	 ประเมินคว่ามเส่ำ�ยงที่่�อาจัเกิดำข้ึ้�น	 รายงานสำรุปผล	 แนว่โน้มขึ้องผลกระที่บที่่�อาจัม่ต่อองค์กร	 และรว่มถ้้งการบริหาร						

คว่ามเสำ่�ยงหร่อว่ิธั่การป้องกัน	การแก้ไขึ้	ที่ั�งคว่ามเสำ่�ยงจัากภายนอก	และคว่ามเสำ่�ยงจัากภายในองค์กร

	 2)	ประสำานงานกับคณีะกรรมการตรว่จัสำอบเก่�ยว่กับคว่ามเสำ่�ยงที่่�สำำาคัญ	และม่หน่ว่ยงานตรว่จัสำอบภายใน	เป็นผ้้สำอบที่านเพ่�อให้มั�นใจัว่่า

บรษิัทัี่ฯ	ม่การคว่บคมุภายในที่่�เหมาะสำมตอ่การจัดัำการคว่ามเสำ่�ยง	รว่มที่ั�งการนำาระบบการบรหิารคว่ามเสำ่�ยงมาปรบัใชอ้ยา่งเหมาะสำม

และม่การปฏิิบัติตามที่ั�ว่ที่ั�งองค์กร

   

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 ในปี	2564	ไม่พบคว่ามคว่ามเสำ่�ยง	ที่่�จัะสำ่งผลกระที่บต่อการดำำาเนินธัุรกิจั

3)	 กัาริบริิหาริความเส่�ยงและควบค่มภิายใน
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นโยบาย
	 บริษััที่ฯ	 สำ่งเสำริมและสำนับสำนุนการพัฒนาศักยภาพขึ้องค้่ค้าในกระบว่นการจััดำหา	 และการบริหารห่ว่งโซ่ึ่อุปที่านอย่างรับผิดำชอบตาม											

ขึ้้อกำาหนดำดำ้านคว่ามรับผิดำชอบต่อสำังคม	CSR:	Corporate	Social	Responsibility	ขึ้้อกำาหนดำที่่�เป็นสำากล	เช่น	BSCI:	Business	Social	Clause	

Initiative,	RJC:	Responsible	Jewellery	Council,	Signet,	มรที่.8001-2553	

 

เป้าหมาย
	 มุ่งมั�นการที่ำาธัุรกิจักับบริษััที่	 และหน่ว่ยงานที่่�ได้ำรับการรับรองมาตรฐาน	 เช่น	 Responsible	 Jewellery	 Council	 (RJC)	 หร่อบริษััที่ที่่�ม่		

นโยบายคว่ามยั�งย่น	

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
	 1)	 บริษััที่ฯ	 ใช้คว่ามพยายามเพ่�อให้เกิดำการปฏิิบัติตามขึ้้อกำาหนดำด้ำานคว่ามรับผิดำชอบที่างสัำงคมขึ้องผ้้ส่ำงมอบ	 ผ้้ให้บริการ	 โดำยการ										

ช่�บ่งกลุ่มผ้้สำ่งมอบ	 และผ้้ให้บริการเพ่�อที่ำาการส่ำ�อสำารนโยบายด้ำานคว่ามรับผิดำชอบที่างสำังคมขึ้องบริษััที่	 และสำ่งแบบประเมินตัว่เอง	

หร่อการไปตรว่จัประเมินกลุ่มผ้้สำ่งมอบ	และผ้้ให้บริการ	

	 2)	 บรษิัทัี่ฯ	ม่นโยบายดำา้นคว่ามรบัผิดำชอบที่างสัำงคมซ้ึ่�งรว่มถ้ง้สิำที่ธัมินษุัยชนดำว้่ย	เชน่	การไม่ใชแ้รงงานบงัคบั	ไม่ซึ่่�อวั่ตถ้ดิุำบ	เชน่	เพชร

ที่อง	แพลที่ที่ินั�ม	เน่�อเงิน	ไพลิน	ที่ับที่ิม	มรกต	และโลหะม่ค่าจัากแหล่ง	Conflict-Affected	Area		

	 3)	 บริษััที่ฯ	ให้การสำนับสำนุนกิจักรรมที่่�เป็นประโยชน์กับชุมชน	สำังคม		

	 4)		 บริษััที่ฯ	ม่นโยบายต่อต้านการทีุ่จัริตคอร์รัปชั�น	ซึ่้�งรว่มถ้้งการปกป้องพยาน	ผ้้แจั้งเบาะแสำ			

	 5)	 ม่การประเมินคว่ามเสำ่�ยงเร่�องการทีุ่จัริตคอร์รัปชั�นและม่ช่องที่างการร้องเร่ยนที่ั�งภายใน	และภายนอก	

	 6)	 บริษััที่ฯ	ไม่ม่นโยบายให้จั่ายค่าอำานว่ยคว่ามสำะดำว่ก			

		7)	 ผ้้สำ่งมอบ	ผ้้ให้บริการ	จัะต้องผ่านกระบว่นการสำรรหาคัดำเล่อกโดำยย้ดำถ้่อตามระเบ่ยบปฏิิบัติเร่�อง	การสำรรหาประเมินซึ่ัพพลายเออร์						

ในระบบการจัดัำซึ่่�อ	โดำยเอกสำารที่่�ซัึ่พพลายเออร์ตอ้งส่ำงมอบจัะรว่มถ้ง้ข้ึ้อม้ลที่างธัรุกจิัซึ่้�งแสำดำงถ้ง้ตัว่ตนขึ้องซัึ่พพลายเออร์	Know	Your	

Counterparty	(KYC),		Know	Your	Supplier	(KYS)		

	 8)	 บริษััที่ฯ	ปฏิิบัติตามกฎระเบ่ยบ	กฎหมายเก่�ยว่กับการป้องกันและปราบปรามการฟ้อกเงิน	โดำยปกติจัะไม่ม่การจั่ายเงิน	หร่อรับเป็น

เงินสำดำ	ธัุรกรรมที่างการเงินจัะต้องผ่านที่างสำถ้าบันการเงินหร่อธันาคารพาณีิชย์																																																																																																					

	 9)	 บริษััที่ฯ	ประเมินคว่ามเสำ่�ยงดำ้านคว่ามปลอดำภัยมั�นคง	เพ่�อป้องกันเหตุการณี์ลักขึ้โมย	หร่อการสำับเปล่�ยนสำินค้า	

	 10)	เจั้าหน้าที่่�รักษัาคว่ามปลอดำภัยได้ำรับการฝึกอบรมเก่�ยว่กับสิำที่ธิัมนุษัยชน	 สิำ�งที่่�สำามารถ้ปฏิิบัติได้ำ	 สิำ�งที่่�ห้ามปฏิิบัติ	 ซึ่้�งอาจัที่ำาให้เกิดำ

การละเมิดำสำิที่ธัิมนุษัยชน	

	 11)	บริษััที่ฯ	ที่ำาตามขึ้้อกำาหนดำ	Provenance	Claims,	SRSP

	 12)	บริษััที่ฯ	ปฏิิบัติตามหลักสำิที่ธัิมนุษัยชน	เสำร่ภาพ	ที่่�จัำาเป็นขึ้ั�นพ่�นฐานที่่�ทีุ่กคนพง้ไดำ้รับอยา่งเสำมอภาค	และเป็นธัรรม	ในฐานะที่่�เกิดำมา

เป็นมนุษัย์	ไม่ว่่าจัะม่คว่ามแตกต่างกันที่างเช่�อชาติ	ชาติกำาเนิดำ	ศาสำนา	ว่ัฒนธัรรม	ภาษัา	ว่ิถ้่ช่ว่ิต	เพศ	ร้ปลักษัณี์ภายนอก	อายุ	และ

สำติปัญญา	หร่อ	ม่คว่ามไม่เที่่าเที่่ยมกันในฐานะที่างเศรษัฐกิจัและสำังคมมากน้อยเพ่ยงใดำก็ตาม	

	 13)	ห้ามกระที่ำาการที่่�เป็นการเก่�ยว่ข้ึ้องกับการทีุ่จัริต	 คอร์รัปชั�นทีุ่กร้ปแบบ	 และการละเมิดำสิำที่ธิัมนุษัยชน	 หากต้องการแจ้ังเบาะแสำ												

การทีุ่จัริตและการละเมิดำสำิที่ธัิมนุษัยชนที่่�เก่�ยว่ขึ้้องกับบริษััที่ฯ	ให้แจั้งไปยังช่องที่างการรับเร่�องร้องเร่ยน	และการแจั้งเบาะแสำ

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 ไดำ้รับการรับรองมาตฐาน	Responsible	Jewelry	Council	(RJC)		และดำ้าน	Social	อ่�นๆ	ขึ้องล้กค้า	

4)	 กัาริบริิหาริจิัด้กัาริห�วงโซื้�อ่ปทาน
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นโยบาย
	 สำนับสำนุน	และส่ำงเสำริมให้พนกังานที่กุระดัำบ	ม่คว่ามคิดำริเริ�มสำร้างสำรรค์ผลงานนว่ตักรรม	ร่ว่มกนัเป็นที่ม่ในการพัฒนาระบบและกระบว่นการ

ที่ำางาน	และการประยุกต์ใช้เคร่�องม่อ	และอุปกรณี์ให้ม่ประสำิที่ธัิภาพในการที่ำางานสำ้งสำุดำ	

 

เป้าหมาย
	 ผลงานที่่�ผ่านเกณีฑ์์ไม่น้อยกว่่า	10	ผลงานต่อปี

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
	 1)	 ติดำตามผลงาน	ผลงานที่่�ผ่านมา	ม่การนำาไปใช้อย่างต่อเน่�องเพ่ยงใดำ	โดำยม่เกณีฑ์์การติดำสำินพร้อมคณีะกรรมการที่่�เก่�ยว่ขึ้้อง	ม่เงินรางว่ัล

	 2)		 เสำนอผลงานใหม่และหร่อต่อยอดำผลงานที่ั�งหมดำที่่�ยังไม่เปร่ยบเที่่ยบผลงานในแง่ต้นทีุ่น	ไม่จัำากัดำจัำานว่นว่ิธั่การเช่นเดำ่ยว่ปีที่่�ผ่านมา

	 3)	 ตัดำสำินผลงานสำามารถ้ปฎิบัติแล้ว่เกิดำประโยชน์จัริง	โดำยใช้เกณีฑ์์		ขึ้้อใดำขึ้้อหน้�งไดำ้ดำังน่�	:-

	 	 3.1	 ลดำต้นทีุ่น	(Cost	Reduction)

	 	 3.2	 เพิ�มผลผลิต	(Productivity	Improvement)

	 	 3.3	 คุณีภาพผลิตภัณีฑ์์	(Quality	)

	 	 3.4	 บริการ	(Service		Improvement)

	 	 3.5	 คว่ามปลอดำภัย	และสำิ�งแว่ดำล้อม	(Safety	/	Environment)

	 	 3.6	 ปรับปรุงเคร่�องจัักร	และอุปกรณี์	(Machines	/	Tools)

   

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 ในปี	2564	ม่ผลงานที่่�ผ่านเกณีฑ์์จัำานว่น	7	ผลงาน

5)	 กัาริพัฒนานวัตกัริริมภิายในองค์กัริ
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นโยบาย
	 เที่คโนโลย่สำารสำนเที่ศและการสำ่�อสำาร	 ม่บที่บาที่สำำาคัญมากข้ึ้�นในธัุรกิจัระดัำบโลก	 และการที่่�บริษััที่ต้องพ้�งพาเที่คโนโลย่นั�นม่ส้ำงข้ึ้�นเร่�อยๆ	

ในขึ้ณีะเด่ำยว่กัน	 คว่ามเสำ่�ยงที่่�เก่�ยว่ข้ึ้องกับการโจัมต่ที่างไซึ่เบอร์ที่่�ซัึ่บซึ่้อนม่แนว่โน้มเพิ�มข้ึ้�นด้ำว่ยเช่นกัน	 ขึ้้อม้ลและตัว่เลขึ้ขึ้องล้กค้าผ่านห่ว่งโซึ่่

อุปที่านและการปฏิิบัติงานขัึ้�นพ่�นฐานในการดำำาเนินงานขึ้องบริษััที่อาจัม่คว่ามเส่ำ�ยงหากไม่ม่การป้องกันที่่�เพ่ยงพอ	บริษััที่จั้งกำาหนดำทิี่ศที่างและ

สำนับสำนนุการดำำาเนินงานด้ำานคว่ามมั�นคงปลอดำภัยไซึ่เบอร	์โดำยให้สำอดำคลอ้งตามภารกิจัขึ้ององคก์ร	และไมข่ึ้ดัำต่อกฏิหมายและระเบย่บข้ึ้อบงัคบั

ที่่�เก่�ยว่ขึ้้อง	

 

เป้าหมาย
	 บริษััฯ	 ม่นโยบายในการนำาเที่คโนโลย่ที่่�ม่ระบบปกป้องและป้องกันคว่ามปลอดำภัยในการดำำาเนินธัุรกิจัมาใช้ให้สำอดำคล้องกับแนว่คว่ามคิดำ

ดำิจัิตอลที่รานฟ้อร์เมชั�นที่่�กำาลังดำำาเนินอย้่และกำาหนดำให้ม่เป้าหมายในการที่บที่ว่นและตรว่จัสำอบระบบ	ไดำ้แก่

	 1.	 อัตราคว่ามพร้อมใช้ระบบ	 e-mail,	 Internet	 โดำยม่เง่�อนไขึ้คว่ามเสำ่�ยงที่่�อนุญาติให้ระบบหยุดำที่ำางานแบบไม่ปกติ	 และไม่นานเกิน													

15	นาที่่ไดำ้	100%

	 2.	 อัตราคว่ามพร้อมใช้ระบบ	Network	และ	Application	ต่างๆ	>=	99.99%

	 3.	 อัตราคว่ามพร้อมใช้ระบบสำำารองขึ้้อม้ล	>=	99.99%

 

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
	 1.	 การจััดำหมว่ดำหม้่และคว่บคุมที่รัพย์สำินเที่คโนโลย่สำารสำนเที่ศขึ้ององค์กร		 	

	 	 พนักงานทีุ่กระดำับขึ้องบริษััที่ฯ	 ด้ำแลรักษัาคอมพิว่เตอร์	 และอุปกรณี์ด้ำานเที่คโนโลย่สำารสำนเที่ศและการส่ำ�อสำารตามที่่�บริษััที่ฯ																								

จัดัำให้ไว้่ตามระเบย่บว่่าดำว้่ยเร่�องมาตรฐานและที่ะเบย่นอปุกรณี	์ไม่ที่ำาการเปล่�ยนแปลง	อัพเกรดำหร่อแก้ไขึ้ที่ั�งฮารด์ำแว่ร์และซึ่อฟ้ต์แว่ร์

โดำยเดำ็ดำขึ้าดำ

	 2.	 การคว่บคุมการเขึ้้าถ้้ง	

	 2.1.	เพ่�อป้องกันไม่ให้ผ้้ที่่�ไม่ม่สำิที่ธัิใช้งานสำามารถ้เขึ้้าถ้้งระบบสำารสำนเที่ศไดำ้	และคว่บคุมการเขึ้้าถ้้ง	ระบบสำารสำนเที่ศ	อุปกรณี์ในการ

ประมว่ลผลสำารสำนเที่ศ	ให้เขึ้้าถ้้งเฉพาะผ้้ที่่�ไดำ้รับอนุญาต

	 2.2.	พนักงานขึ้องบริษััที่ฯ	จัะต้องใช้เที่คโนโลย่สำารสำนเที่ศและการสำ่�อสำาร	ตามระเบ่ยบว่่าดำ้ว่ยเร่�องสำิที่ธัิ�ที่่�ไดำ้กำาหนดำไว่้อย่างเหมาะสำม

กับหน้าที่่�	และคว่ามรับผิดำชอบ	เพ่�อสำามารถ้ที่ำาประโยชน์ให้กับบริษััที่ฯ

	 2.3.	พนักงานขึ้องบริษััที่ฯ	 จัะต้องรับผิดำชอบการใช้อินเที่อร์เน็ตอิเล็กที่รอนิกส์ำเมล์	 และขึ้้อม้ลออนไลน์	 ไปในที่างที่่�เป็นประโยชน์ต่อ

บริษััที่ฯ	ไม่ใช้ในที่างผิดำกฎหมาย	ไม่ใช้ในที่างผิดำศ่ลธัรรม	ไม่ใช้ในที่างสำ่ว่นตัว่	ไม่ที่ำาให้เกิดำผลกระที่บต่องาน	ไม่เขึ้้าเว่็บไซึ่ดำ์ที่่�

อาจัเป็นแหล่งกำาเนิดำไว่รัสำคอมพิว่เตอร์	

	 2.4.	พนักงานขึ้องบริษััที่ฯ	จัะต้องรับผิดำชอบในการป้องกันไว่รัสำคอมพิว่เตอร์	หมั�นตรว่จัสำอบให้อัพเดำตระบบป้องกันที่่�บริษััที่ฯ	จััดำให้

อย้่เสำมอ	ต้องตรว่จัสำอบไว่รัสำทีุ่กครั�งที่่�ม่การนำาสำ่�อขึ้้อม้ลมาใช้

	 2.5.	พนักงานขึ้องบริษััที่ฯ	จัะต้องปฎิบัติตามระเบ่ยบว่่าดำ้ว่ยเร่�องรหัสำผ่าน	ไม่เปิดำเผย	เผยแพร่ให้ผ้้อ่�นรับร้้รหัสำผ่านขึ้องตนเอง	ไม่ตั�ง

รหัสำผ่านที่่�ผ้้อ่�นสำามารถ้คาดำเดำาไดำ้ง่าย	คว่ามยาว่ไม่ตำ�ากว่่า	8	ตัว่อักษัร	จัะต้องผสำมตัว่อักษัร	ใหญ่	เล็ก	ตัว่เลขึ้	และสำัญลักษัณี์	

พิเศษัการเขึ้้าระบบจัะต้องใสำ่รหัสำผ่านให้ถ้้กต้องเสำมอ	หากพิมพ์ผิดำเกิน	5	ครั�ง	จัะถ้้กระงับชั�ว่คราว่	และรหัสำผ่านจัะจัะต้องเปล่�ยน

ใหม่ทีุ่ก	90	ว่ัน

		 2.6.	การที่บที่ว่นสำิที่ธัิในการเขึ้้าถ้้งระบบขึ้องผ้้ใช้งาน	 ผ้้ด้ำแลระบบต้องที่บที่ว่นสำิที่ธัิในการเขึ้้าถ้้งระบบสำารสำนเที่ศตามระยะเว่ลาที่่�		

กำาหนดำไว่้	

	 3.	 คว่ามมั�นคงที่างกายภาพและสำภาพแว่ดำล้อม	

			 คว่ามมั�นคงที่างกายภาพถ้่อเป็นส่ำว่นสำำาคัญอันหน้�งขึ้องระบบรักษัาคว่ามปลอดำภัย	 คว่ามมั�นคง	 ที่างกายภาพรว่มถ้้งการป้องกัน													

สำถ้านที่่�และอุปกรณี์ให้ปลอดำภัยจัากการปล้น	 การโจัรกรรม	 การป้องกันอุบัติเหตุอันก่อให้เกิดำคว่ามเส่ำยหายเน่�องจัากกระแสำไฟ้ฟ้้า

ลัดำว่งจัร	อุณีหภ้มิ	หร่อเกิดำจัากไฟ้ฟ้้าดำับ	และม่ระบบ	ระบบดำับเพลิงอัตโนมัติและระบบป้องกันมิให้คอมพิว่เตอร์ไดำ้รับคว่ามเสำ่ยหาย

จัากคว่ามไม่คงที่่�ขึ้องกระแสำไฟ้ฟ้้า

6)	 กัาริบริิหาริจิัด้กัาริความมั�นคงปลอด้ภิัยข้องไซื้เบอริ์
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	 4.	 การบริหารจััดำการเหตุการณี์คว่ามมั�นคงปลอดำภัยขึ้องระบบเที่คโนโลย่สำารสำนเที่ศ	

	 4.1	 ระบบไฟ้ร์ว่อลล์ที่่�ม่การกำาหนดำกฏิในการตรว่จัสำอบป้องกันการบุกรุก	 รว่มถ้้งม่การกำาหนดำนโยบายในระบบไฟ้ร์ว่อลล์เพ่�อ												

ป้องกันภัยคุกคามที่างอินเที่อร์เน็ต	ประกอบดำ้ว่ยไว่รัสำ	หนอนอินเที่อร์เน็ต	โที่รจััน	รว่มถ้้งสำปายแว่ร์

	 4.2	 การป้องโปรแกรมไม่ประสำงค์ดำ่	 คอมพิว่เตอร์ทีุ่กเคร่�องต้องดำำาเนินการติดำตั�งโปรแกรมไว่รัสำ	และม่การ	update	ป้องกันไว่รัสำให้

ที่ันสำมัย	รว่มที่ั�งทีุ่กเคร่�องจัะม่การอัพเดำตระบบปฏิิบัติการ	โดำยม่การปรับปรุง	patch	และ	Hot	fix	อย่างสำมำ�าเสำมอ

	 5.	 การบริหารจััดำการคว่ามมั�นคงปลอดำภัย	เพ่�อสำร้างคว่ามต่อเน่�องขึ้องระบบเที่คโนโลย่สำารสำนเที่ศ	

		 	 พนักงานขึ้องบริษััที่จัะต้องบันที่้กข้ึ้อม้ลสำำาคัญขึ้องบริษััที่ฯ	 ไว้่ในบริเว่ณีพ่�นที่่�ที่่�ได้ำจััดำสำรร	 และม่การเตร่ยมสำำารองข้ึ้อม้ลไว้่แล้ว่เที่่านั�น

ตามระเบ่ยบว่่าดำ้ว่ยการสำำารองขึ้้อม้ลและการเตร่ยมคว่ามพร้อมกรณี่ฉุกเฉิน	ซึ่้�งจัะม่การจััดำระบบงานตามคว่ามสำำาคัญ

	 6.		การสำำารองขึ้้อม้ลและการก้้ค่นขึ้้อม้ล	

								บริษััที่ฯ	 จัะม่การสำำารองขึ้้อม้ลเป็นประจัำาวั่น	 เพ่�อเก็บขึ้้อม้ลในแต่ละวั่น	 รองรับกรณี่เกิดำเหตุการณี์ที่่�ต้องการเร่ยกใช้ขึ้้อม้ลย้อนหลัง			

โดำยที่่�บริษััที่ฯ	จัะม่การตรว่จัสำอบการก้้ค่นขึ้้อม้ลอย่างสำมำ�าเสำมอ	 เพ่�อพิสำ้จัน์ว่่าขึ้้อม้ลที่่�สำำารองไว่้	สำามารถ้นำามาใช้งานไดำ้	หากเกิดำเหตุ

การณ์ีใดำๆ	 ข้ึ้�น	 และรองรับแผนฉุกเฉินที่่�อาจัเกิดำข้ึ้�นได้ำ	 เพ่�อป้องกันคว่ามเสำ่�ยง	 ในการที่่�บริษััที่จัะสำามารถ้ใช้งานระบบเที่คโนโลย่

สำารสำนเที่ศไดำ้อย่างต่อเน่�อง	

	 7.		คว่ามสำอดำคล้อง

	 7.1	 นโยบายการบริหารจััดำการคว่ามมั�นคงปลอดำภัยขึ้องระบบเที่คโนโลย่สำารสำนเที่ศไดำ้กำาหนดำที่ิศที่าง	และสำนับสำนุนการดำำาเนินงาน

ดำ้านคว่ามมั�นคงปลอดำภัยสำารสำนเที่ศ	 โดำยให้สำอดำคล้องตามภารกิจัขึ้ององค์กร	 และไม่ขัึ้ดำต่อกฏิหมายและระเบ่ยบข้ึ้อบังคับ															

ที่่�เก่�ยว่ขึ้้อง	และจัะม่การปรับปรุงให้ที่ันสำมัย	รว่มที่ั�งให้สำอดำคล้องกับหลักการพิที่ักษั์สำินที่รัพย์ที่างปัญญา	

	 7.2	 พนักงานขึ้องบริษััที่จัะต้องใช้ซึ่อฟ้ต์แว่ร์ตามที่่�บริษััที่ฯ	 จััดำหาให้เที่่านั�นตามระเบ่ยบว่่าดำ้ว่ยเร่�องการติดำตั�งซึ่อฟ้ต์แว่ร์	 ไม่ติดำตั�ง

ซึ่อฟ้ต์แว่ร์	ไม่เปล่�ยนแปลงซึ่อฟ้ต์แว่ร์	ไม่สำำารองซึ่อฟ้ต์แว่ร์	ไม่เผยแพร่ซึ่อฟ้ต์แว่ร์	ในระบบคอมพิว่เตอร์ขึ้องบริษััที่	ตามระเบ่ยบ	

และกฎหมายลิขึ้สำิที่ธัิ�ขึ้องประเที่ศไที่ยตามพระราชบัญญัติ

	 8.		การตรว่จัสำอบและปรับปรุงระบบ

	 8.1.	ตรว่จัสำอบระบบและจัากข่ึ้าว่สำารอนัเก่�ยว่เน่�องกบัภัยคกุคามตา่งๆ	ที่างไซึ่เบอร์	เพ่�อเป็นแนว่ที่างในการปอ้งกนัและปรับปรงุระบบ

ที่่�ม่อย้่อันไดำ้แก่	ไฟ้ร์ว่อล	และ	Anti-Virus

	 8.2.	ตรว่จัสำอบระบบโครงสำร้างขึ้อง	เคร่อขึ้่าย,	Internet,	Switch,	ระบบสำำารองไฟ้	และระบบสำำารองขึ้้อม้ลให้ที่ำางานไดำ้อย่างเป็นปกติ

หร่อดำ่ขึ้้�นกว่่าเดำิม

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 1.	 อัตราคว่ามพร้อมใช้ระบบ	 e-mail,	 Internet	 โดำยม่เง่�อนไขึ้คว่ามเสำ่�ยงที่่�อนุญาติให้ระบบหยุดำที่ำางานแบบไม่ปกติ	 และไม่นานเกิน													

15	นาที่่	100%

	 2.	 อัตราคว่ามพร้อมใช้ระบบ	Network	และ	Application	ต่างๆ	100%

	 3.	 อัตราคว่ามพร้อมใช้ระบบสำำารองขึ้้อม้ล	 60%	 ที่ั�งน่�ได้ำดำำาเนินการปรับปรุงระบบสำำารองขึ้้อม้ลให้สำามารถ้สำำารองขึ้้อม้ลไดำ้เร็ว่ข้ึ้�น																			

และม่จัำานว่นว่ันที่่�สำำารองขึ้้อม้ลไดำ้มากขึ้้�นกว่่าเดำิมเพ่�อรองรับคว่ามขึ้องผ้้ใช้งานระบบที่่�มากขึ้้�น
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นโยบาย
	 บริษััที่ฯ	 ตระหนักว่่าการคุ้มครองขึ้้อม้ลสำ่ว่นบุคคลเป็นสำ่ว่นหน้�งขึ้องคว่ามรับผิดำชอบต่อสำังคมและเป็นรากฐานในการสำร้างคว่ามสำัมพันธั์

ที่างธัุรกิจัที่่�น่าเช่�อถ้่อเพ่�อเคารพสำิที่ธัิคว่ามเป็นสำ่ว่นตัว่ขึ้องล้กค้า	ค้่ค้า	ผ้้ถ้่อหุ้น	และพนักงานขึ้องบริษััที่ฯ	รว่มถ้้งบุคคลที่่�เก่�ยว่ขึ้้องอ่�นๆ	บริษััที่ฯ	

จั้งย้ดำมั�นในการปฏิิบัติตามกฎหมายคุ้มครองขึ้้อม้ลสำ่ว่นบุคคล	และกฎเกณีฑ์์ที่างการอ่�นๆ	ที่่�เก่�ยว่ขึ้้องอย่างเคร่งครัดำ

 

เป้าหมาย
	 พนักงานและค้่ค้า	ตลอดำจันห่ว่งโซึ่่อุปที่าน	ไดำ้รับการคุ้มครองขึ้้อม้ลสำ่ว่นบุคคล	ไม่ม่ขึ้้อร้องเร่ยนเกิดำขึ้้�นแม้แต่รายเดำ่ยว่

แนวทางกัาริบริิหาริจิัด้กัาริ
	 บริษััที่ฯ	 ได้ำจััดำที่ำามาตรการการคุ้มครองข้ึ้อม้ลสำ่ว่นบุคคล	 โดำยปฏิิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้ึ้อม้ลสำ่ว่นบุคคลและกฎหมายอ่�น															

ที่่�เก่�ยว่ขึ้้อง	ซึ่้�งมาตรการน่�ครอบคลุมถ้้ง

	 1)	แต่งตั�งให้ม่ผ้้รับผิดำชอบดำังน่�

	 	 “ผ้้คว่บคุมขึ้้อม้ลสำ่ว่นบุคคล”	เพ่�อที่ำาหน้าที่่�ตัดำสำินใจัเก่�ยว่กับการเก็บรว่บรว่ม	ใช้	หร่อเปิดำเผยขึ้้อม้ลสำ่ว่นบุคคล			

	 	 “ผ้้ประมว่ลผลขึ้้อม้ลสำ่ว่นบุคคล”	 เพ่�อดำำาเนินการเก่�ยว่กับการเก็บรว่บรว่ม	 ใช้	 หร่อเปิดำเผยขึ้้อม้ลสำ่ว่นบุคคลตามคำาสัำ�งหร่อในนาม										

ขึ้องบริษััที่	

	 2)	กำาหนดำวั่ตถ้ปุระสำงค	์และขึ้อบเขึ้ตขึ้องการเกบ็รว่บรว่ม	ใช	้เผยแพร่	ขึ้อ้ม้ลสำว่่นบคุคล	โดำยในการเกบ็รว่บรว่มนั�นจัะที่ำาเพ่ยงเที่า่ที่่�จัำาเป็น

แก่การดำำาเนินการภายใต้ว่ัตถุ้ประสำงค์ขึ้องบริษััที่	เที่่านั�น

	 3)	จััดำให้ม่ระบบการรักษัาคว่ามมั�นคงปลอดำภัยขึ้องขึ้้อม้ลส่ำว่นบุคคล	 ม่มาตรการรักษัาคว่ามมั�นคงปลอดำภัยขึ้องขึ้้อม้ลส่ำว่นบุคคลอย่าง

เครง่ครดัำ	ม่การตดิำตั�งระบบรกัษัาคว่ามปลอดำภยัที่่�ม่มาตรฐานส้ำงที่ั�งในดำา้นเที่คโนโลย่และกระบว่นการเพ่�อปอ้งกนัการโจัรกรรมขึ้อ้ม้ล

ที่่�เป็นคว่ามลับ	และพัฒนาบุคลากรทีุ่กระดำับ	เพ่�อให้มั�นใจัว่่าบริษััที่	ม่มาตรการรักษัาคว่ามปลอดำภัยดำ้านขึ้้อม้ลที่่�ม่มาตรฐาน

	 4)	บริษััที่สำนับสำนุนและส่ำงเสำริมให้พนักงานม่คว่ามร้้และตระหนักถ้้งหน้าที่่�และคว่ามรับผิดำชอบในการเก็บรว่มรว่ม	 การจััดำเก็บรักษัา										

การใช้	 และการเปิดำเผยขึ้้อม้ลสำ่ว่นบุคคลขึ้องเจั้าขึ้องข้ึ้อม้ลเพ่�อให้บริษััที่สำามารถ้ปฏิิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้ึ้อม้ล											

สำ่ว่นบุคคลให้ถ้้กต้องและม่ประสำิที่ธัิภาพ

	 5)	ม่การประกาศนโยบายการคุ้มครองข้ึ้อม้ลส่ำว่นบุคคลต่อสำารธัารณีชน	 เพ่�อให้เจั้าขึ้องขึ้้อม้ลส่ำว่นบุคคลที่ราบถ้้ง	 วั่ตถุ้ประสำงค์การใช้

ขึ้้อม้ล	ว่ิธั่การรว่บรว่ม	จััดำเก็บ	ใช้ขึ้้อม้ลสำ่ว่นบุคคล	เพ่�อคว่ามโปร่งใสำและคว่ามปลอดำภัยขึ้องขึ้้อม้ล

	 6)	กำาหนดำให้ม่การที่บที่ว่นและเปล่�ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองขึ้้อม้ลสำ่ว่นบุคคลเป็นครั�งคราว่เพ่�อให้สำอดำคล้องกับขึ้้อกำาหนดำตาม

กฎหมาย	การเปล่�ยนแปลงการดำำาเนินงานขึ้องกลุ่มบริษััที่	รว่มถ้้งขึ้้อเสำนอแนะและคว่ามคิดำเห็นจัากหน่ว่ยงานต่างๆ			

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 ในปี	2564	บริษััที่ฯ	ไม่ม่ขึ้้อร้องเร่ยนดำ้านการล่ว่งละเมิดำขึ้้อม้ลสำ่ว่นบุคคล

7)	 กัาริป้องกัันข้้อมูลส�วนบ่คคล
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ความภาคภูมิใจ้

กัาริสริ้างโอกัาสทางกัาริศึกัษัา

	 บริษััที่ฯ	เริ�มดำำาเนินการจััดำการศ้กษัาระบบที่ว่ิภาค่	เม่�อปีการศ้กษัา		2543		เปิดำการเร่ยนการสำอน	หลักสำ้ตรประกาศน่ยบัตรว่ิชาช่พ	(ปว่ช.) 

สำาขึ้าเคร่�องประดำับอัญมณี่		ตามหลักส้ำตรขึ้องกระที่รว่งศ้กษัาธัิการ	สำังกัดำกรมอาช่ว่ศ้กษัา	โดำยลงนามคว่ามร่ว่มม่อกับ	กาญจันาภิเษัก	ว่ิที่ยาลัย

ชา่งที่องหลว่ง	ซึ่้�งเป็นสำถ้านศก้ษัาที่่�กอ่ตั�งข้ึ้�นในพระราชดำำารขิึ้อง	สำมเดำจ็ัพระกนษิัฐาธัริาชเจัา้ กรมสำมเดำจ็ัพระเที่พรตันราชสำดุำา	สำยามบรมราชกมุาร่

เพ่�อผลิตบุคลากรดำ้านช่างที่องหลว่ง	ให้เป็นกำาลังสำำาคัญในการอนุรักษั์	ซึ่่อม	สำร้าง	สำ่บสำาน	งานช่างที่องหลว่ง	งานช่างที่องโบราณี	ซึ่้�งเป็นศิลป

ว่ฒันธัรรมประจัำาชาติไที่ย	รว่มถ้ง้การผลิตกำาลงัคนที่่�ม่คณุีภาพด้ำานช่างเคร่�องประดำบัอญัมณี	่สำำาหรับภาคอตุสำาหกรรมเคร่�องประดำบัอญัมณีไ่ที่ย

ซึ่้�งเปิดำที่ำาการ	 เม่�อว่ันที่่�	 9	 มิถุ้นายน	 2538	 ในโครงการเฉลิมฉลองปีกาญจันาภิเษักว่โรกาสำที่่�พระบาที่สำมเด็ำจัพระเจ้ัาอย่้หัว่	 (รัชกาลที่่�	 9)															

ครองราชย์	50	ปี	

	 ในการดำำาเนินการเบ่�องต้นขึ้องบริษััที่	เป็นการพัฒนาต่อยอดำการจััดำการศ้กษัาว่ิชาช่พดำ้านเคร่�องประดำับอัญมณี่	จัากโรงเร่ยนในพระบรม

ราช้ปถ้ัมภ์	เฉพาะกลุ่มโรงเร่ยนราชประชานุเคราะห์	และกลุ่มโรงเร่ยนศ้กษัาสำงเคราะห์ในโครงการเคร่�องเงิน	จัำานว่น	5	โรงเร่ยน		อันไดำ้แก่	

	 •	 โรงเร่ยน	ศ้กษัาสำงเคราะห์แม่จััน	จั.เช่ยงราย

	 •	 โรงเร่ยนศ้กษัาสำงเคราะห์ตาก	(ปัจัจัุบันเปล่�ยนเป็น	ราชประชานุเคราะห์	55)	

	 •	 โรงเร่ยนศ้กษัาสำงเคราะห์เพชรบ้รณี์	(ปัจัจัุบันเปล่�ยนเป็น	ราชประชานุเคราะห์	57)

	 •	 โรงเร่ยนศ้กษัาสำงเคราะห์เลย

	 •	 โรงเร่ยนศ้กษัาสำงเคราะห์พนมที่ว่น	จั.กาญจันบุร่

	 ต่อมาเพ่�อเป็นการให้โอกาสำที่างการศ้กษัา	กับเยาว่ชนไที่ยอย่างที่ั�ว่ถ้้ง	บริษััที่ฯ	จั้งไดำ้ขึ้ยายการรับนักเร่ยน		ในกลุ่มโรงเร่ยนขึ้ยายโอกาสำ

ที่ั�ว่ภ้มภิาคขึ้องประเที่ศไที่ย	โดำยรบันกัเร่ยนที่่�จับชั�นมธััยมศก้ษัาปีที่่�	3	(ม.3)		เขึ้า้มาศก้ษัาตอ่ในระดำบัประกาศน่ยบตัรว่ชิาช่พ	(ปว่ช.)	สำาขึ้าวิ่ชา

เคร่�องประดำับอัญมณี่		และไดำ้ดำำาเนินการต่อเน่�องมาถ้้งปัจัจัุบัน	รว่มระยะเว่ลา		21	ปี			

	 และในปีการศก้ษัา		2564	ในภาว่ะวิ่กฤตการแพรร่ะบาดำขึ้องไว่รัสำโคโรนาที่่�ที่ำาให้ที่ั�ว่ที่ั�งโลกตกอย่้ท่ี่ามกลางคว่ามสำบัสำนวุ่่นว่าย ภาคธุัรกจิั

ต้องรับม่อกับคว่ามที่้าที่ายต่างๆ	 ที่่�เกิดำจัากว่ิกฤตโคว่ิดำ การแพร่ระบาดำขึ้องโรคโคว่ิดำ	 19	 และขึ้ยายว่งกว่้างเป็นว่ิกฤตใหญ่ขึ้องประเที่ศ																		

อย่างรว่ดำเร็ว่	 เกิดำผลกระที่บในทีุ่กดำ้าน	บริษััที่ฯยังคงเปิดำโอกาสำ	ให้นักเร่ยนที่ั�ว่ทีุ่กภาคขึ้องประเที่ศไที่ย	ไดำ้เขึ้้ามาศ้กษัาต่อ	โดำยในปีการศ้กษัา	

2564	รับจัำานว่น		90	คน

1.	 สำาหริับเยาวชนไทยผู้ด้้อยโอกัาส	 
	 1.1		ไดำ้รับโอกาสำที่างการศ้กษัาในระดำับที่่�สำ้งขึ้้�น	ม่เบ่�ยเล่�ยงระหว่่างเร่ยน	แบ่งเบาภาระขึ้องผ้้ปกครอง

	 1.2		ไดำ้รับคว่ามร้้	ฝึกที่ักษัะประสำบการณี์ตรงในว่ิชาช่พช่างเคร่�องประดำับอัญมณี่	

	 1.3		ไดำ้รับวุ่ฒิการศ้กษัา	ในระดำับประกาศน่ยบัตรว่ิชาช่พ	(ปว่ช.)	ขึ้องกระที่รว่งศ้กษัาธัิการ

	 1.4		การยอมรับในสำังคม	ม่อาช่พ	ม่รายไดำ้ที่่�มั�นคงรองรับ	ในอนาคต		

	 1.5		สำร้างภาคภ้มิใจั	ให้กับครอบครัว่	และม่อาช่พมั�นคง	สำร้างรายไดำ้เล่�ยงครอบครัว่ให้เป็นสำุขึ้ไดำ้

2.	 สำาหริับกัริมอาช่วศึกัษัา	(ภิาคริัฐ)	 
	 2.1	 ไดำ้ร่ว่มพัฒนาแนว่ที่างการจััดำการศ้กษัาที่่�ม่ประสิำที่ธิัภาพอ่กแนว่ที่างหน้�ง	 ซึ่้�งเป็นการสำร้างคว่ามร่ว่มม่อกับภาคธัุรกิจัเอกชนในการ

ผลติบคุลากร	ให้ตรงกบัคว่ามตอ้งการขึ้องตลาดำที่ั�ว่ไป	โดำยเฉพาะอยา่งยิ�งสำามารถ้ประหยดัำงบประมาณีดำา้นตา่งๆ	เก่�ยว่กับการจัดัำการ

ศ้กษัาขึ้องภาครัฐไดำ้เป็นอย่างมาก	

	 2.2	 ได้ำม่ส่ำว่นร่ว่มในการผลิตบุคลากรด้ำานช่างที่องหลว่ง	 เพ่�อให้เป็นกำาลังสำำาคัญในการอนุรักษั์ส่ำบสำานงานช่างที่องหลว่ง	 ซึ่้�งเป็นศิลป

ว่ัฒนธัรรมประจัำาชาติไที่ย	รว่มถ้้งการผลิตกำาลังคนที่่�ม่คุณีภาพดำ้านช่างเคร่�องประดำับอัญมณี่ไที่ย	สำำาหรับภาคอุตสำาหกรรม	ซึ่้�งเป็น

ไปตามแนว่พระราชดำำาริ	พระกนิษัฐาธัิราชเจั้า กรมสำมเดำ็จัพระเที่พรัตนราชสำุดำาฯ	สำยามบรมราชกุมาร่		
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3.		 ผู้ปริะกัอบกัาริ 
	 3.1	 ไดำ้แนว่ที่างการสำร้างและพัฒนาบุคลากรที่่�ม่ร้ปแบบมาตรฐานจัากภาครัฐ	เพ่�อผลิตช่างฝีม่ออันจัะเป็นกำาลังสำำาคัญให้กับบริษััที่ฯ	และ

โดำยรว่มขึ้องภาคอุตสำาหกรรม	อย่างม่ประสำิที่ธัิภาพในอนาคต

	 3.2		สำามารถ้จัดัำการว่างแผนกำาลังคนในระยะยาว่ไดำ	้ในสำาขึ้าว่ชิาช่พที่่�ขึ้าดำแคลน	ซึ่้�งตอ้งใช้ระยะเว่ลาในการฝึกเพ่�อให้เกดิำที่กัษัะฝีม่อ	และ

เกิดำคว่ามชำานาญ

	 3.3	 ไดำ้บุคลากรที่่�ม่คว่ามร้้ที่ักษัะ	คว่ามชำานาญ	ตรงตามสำาขึ้าในสำายงานช่าง	เคร่�องประดำับอัญมณี่

	 3.4	 ไดำ้ช่ว่ยลดำปัญหาการว่่างงาน	เป็นการช่ว่ยเหล่อสำังคม	อ่กแนว่ที่างหน้�ง

4.	 ปริะเทศชาติ	
	 4.1	 เป็นการตอบสำนองนโยบายดำ้านการศ้กษัาขึ้องรัฐบาลในเร่�องการเพิ�มโอกาสำ	การลดำคว่ามเหล่�อมลำ�า	สำร้างคว่ามเที่่าเที่่ยม	 ให้แก่เดำ็ก

และเยาว่ชนโดำยเฉพาะเยาว่ชนในถ้ิ�นทีุ่รกันดำาร	

	 4.2	 การร่ว่มม่อในการพัฒนาผลิตกำาลังคน	 ในสำาขึ้าเคร่�องประดำับอัญมณี่ด้ำว่ยการจััดำอาช่ว่ศ้กษัาระบบที่วิ่ภาค่	 ซึ่้�งเป็นอุตสำาหกรรม															

ที่่�ม่ศักยภาพ	ไดำ้รับการยอมรับที่ั�ว่โลก			

	 4.3	 ร่ว่มกันสำ่บสำานอนุรักษั์	ต่อยอดำศิลปว่ัฒนธัรรมดำ้านงานหัตถ้ศิลป์	ดำ้านงานช่างที่องหลว่ง	ช่างเคร่�องประดำับอัญมณี่	รว่มที่ั�งร่ว่มกัน

สำนองงานในพระราชดำำาริ	แก่พระบรมว่งศานุว่งศ์	ตามที่่�สำำานักพระราชว่ังมอบหมาย

	 4.4	 ร่ว่มกันเพิ�มข่ึ้ดำคว่ามสำามารถ้ในการแขึ้่งขึ้ันขึ้องประเที่ศ	ยกระดำับห่ว่งโซึ่่อุปที่านที่ั�งในกระบว่นการผลิตอุตสำาหกรรมต้นนำ�า	กลางนำ�า

	และปลายนำ�า	ไดำ้แก่	การผลิตนักออกแบบ	นักว่ิเคราะห์	การตรว่จัสำอบคุณีภาพ	(Q.C.)	และช่างฝีม่อ	

	 4.5	 การเร่ยนว่ิชาช่พสำาขึ้าเคร่�องประดัำบอัญมณ่ี	 ค่าใช้จั่ายว่ัสำดุำอุปกรณี์	 วั่ตถุ้ดิำบ	 ในการฝึกม่ราคาส้ำง	 เป็นการฝึกเฉพาะที่าง	 เน้น

ประสำบการณี์ตรง	 เร่ยนจัริง	 ปฏิิบัติจัริง	 ว่ัตถุ้ดิำบจัริง	 คร้ผ้้สำอน	 ค่อช่างผ้้ชำานาญการ	 ที่่�ที่ำาชิ�นงานไดำ้จัำานว่นมากในรอบเด่ำอน	

ประสิำที่ธัภิาพการที่ำางานส้ำง	ที่ำางานในกลุ่มที่่�ม่คว่ามยากที่่�ช่างระดัำบกลางที่ำาไมไ่ด้ำ	รว่มถ้ง้การแก้ไขึ้ปัญหางานต่างๆ	การนำาช่างชำานาญ

การมาเป็นคร้ฝึกที่่�ผ่านการอบรมตามระบบขึ้องภาครัฐเพ่�อสำอนนักเร่ยน	 ซึ่้�งหมายถ้้งบริษััที่ฯ	 ต้องเส่ำยสำละคนในการสำร้างชิ�นงาน								

เส่ำยสำละช่างชำานาญการเพ่�อแก้ไขึ้งาน	 และจัะต้องสำร้างคนใหม่ข้ึ้�นมาที่ดำแที่น	 ต้องใช้ระยะเว่ลา	 เพราะเป็นงานที่่�ใช้ที่ักษัะฝีม่อ																		

เพราะฉนั�นองค์กรต้องม่คว่ามพร้อมเสำ่ยสำละ	และยอมรับค่าใช้จั่ายต่างๆ	ที่่�เกิดำขึ้้�นไดำ้		

 

	 ปัจัจัุบันม่นักเร่ยนเขึ้้าเร่ยนในโครงการ	การศ้กษัาระบบที่ว่ิภาค่	สำาขึ้าเคร่�องประดำับอัญมณี่	จัำานว่น		21	รุ่น	จัำานว่นที่ั�งหมดำ	2,485	คน	อย้่

ระหว่่างกำาลังศ้กษัาจัำานว่น	163	คน	

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 ปีการศก้ษัา	2564	บรษิัทัี่รับนกัเร่ยนใหมจ่ัำานว่น	90	คน	เพ่�อเขึ้า้ศก้ษัาต่อระดัำบประกาศน่ยบตัรวิ่ชาช่พ	(ปว่ช.)	สำาขึ้าเคร่�องประดัำบอญัมณี่

และจัะม่ผ้้สำำาเร็จัการศ้กษัา	ที่่�ไดำ้รับโอกาสำบรรจัุเขึ้้าเป็นพนักงานขึ้องบริษััที่	ม่อาช่พ	ม่งานรองรับที่่�มั�นคงจัำานว่น	76		คน			
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กัาริส�งเสริิมอาช่พผู้พิกัาริ

 บรษิััที่ฯ	เริ�มดำำาเนนิโครงการสำง่เสำรมิอาชพ่ผ้พ้กิารเม่�อปี	2549	โดำยสำบ่เน่�องมาจัากพระราชดำำารใินสำมเดำจ็ัพระกนษิัฐาธัิราชเจั้า	กรมสำมเดำจ็ั

พระเที่พรัตนราชสำุดำาฯ	 สำยามบรมราชกุมาร่	 ให้ดำำาเนินการจััดำการศ้กษัาว่ิชาช่พ	 หลักส้ำตรระยะสัำ�น	 สำาขึ้าเคร่�องประดำับอัญมณี่สำำาหรับผ้้พิการ

ที่างการไดำย้นิ	โดำยคว่ามร่ว่มม่อกบักาญจันาภเิษัก	ว่ทิี่ยาลยัชา่งที่องหลว่ง	โรงเร่ยนโสำตศก้ษัานครปฐม	และว่ทิี่ยาลยัราชสุำดำา	มหาว่ทิี่ยาลยัมหดิำล

ในการพัฒนาหลกัส้ำตรภาษัาม่อ	และพัฒนาส่ำ�อประกอบการสำอน	และเม่�อนักเร่ยนเร่ยนจับ	บรษิัทัี่ฯ	รับเขึ้า้ที่ำางาน	ต่อมาบริษัทัี่ฯ	ได้ำขึ้ยายขึ้อบข่ึ้าย

ในการรับผ้้พิการเขึ้้าที่ำางานในสำายอาช่พอ่�น	ไม่จัำากัดำแต่สำาขึ้าช่างเคร่�องประดำับ	โดำยม่ว่ัตถุ้ประสำงค์เป็นสำ่ว่นหน้�งในการช่ว่ยเหล่อสำังคม	ให้คว่าม

เสำมอภาค	 เล่อกงานให้เหมาะสำมกับสำมรรถ้นะขึ้องแต่ละบุคคล	 คำาน้งถ้้งสิำที่ธิัมนุษัยชน	 และเสำร่ภาพขัึ้�นพ่�นฐานอย่างเที่่าเที่่ยมกับบุคคลที่ั�ว่ไป										

ในสำังคม	

ผลกัาริด้ำาเนินงาน

 1)	 ม่อัตราสำ่ว่นคนพิการเขึ้้มกว่่ากฎหมาย
 	 บริษััที่ฯ	ม่การจั้างงานผ้้พิการ	26	คน	คิดำเป็นสำัดำสำ่ว่นจัำานว่นพนักงานปกติต่อจัำานว่นผ้้พิการ	60	:	1	(กฎหมายกำาหนดำสำัดำสำ่ว่น	100	:	1) 

เป็นผ้้พิการที่างการไดำ้ยิน	 20	คน	 ร้ปขึ้าผิดำปกติ	 4	 คน	นิ�ว่ม่อไม่สำมบ้รณี์	 2	 คน	 ในจัำานว่น	26	คนน่�	 ที่ำางานในสำายผลิต	 24	คน												

เป็นนักเขึ้่ยนแบบ	1	คน	และตรว่จัสำอบคุณีภาพ	1	คน	บุคคลเหล่าน่�ไม่ถ้้กก่ดำกันในเสำ้นที่างการเติบโตในสำายอาช่พ	และเปิดำโอกาสำ

ให้แสำดำงศักยภาพไดำ้อย่างเต็มคว่ามสำามารถ้	ผลจัากดำำาเนินงานที่่�ผ่านมา	บริษััที่ฯ	ม่คว่ามภาคภ้มิใจัที่่�เป็นสำ่ว่นหน้�งในการช่ว่ยเหล่อ

สำังคม

 2)	 การตอบรับที่างสำังคม
	 	 •	 ใหส้ำมัภาษัณีแ์ละถ้า่ยที่ำา	VTR	กบั	บรษิััที่	มตชิน	จัำากดัำ	(มหาชน)	ซึ่้�งเป็นผ้ผ้ลติคลปิว่ด่ำโ่อใหก้บัตลาดำหลกัที่รพัยแ์หง่ประเที่ศไที่ย

เพ่�อประชาสำัมพันธั์กิจักรรมเพ่�อสำังคมขึ้องบริษััที่จัดำที่ะเบ่ยน	 โดำยที่างตลาดำหลักที่รัพย์ฯ	 คัดำเล่อก	 บมจั.แพรนดำ้า	 จัิว่เว่ลร่�	 ซึ่้�ง												

ม่คว่ามโดำดำเดำ่นเร่�องการสำร้างโอกาสำการจั้างงานและพัฒนาศักยภาพผ้้ไม่สำะดำว่ก	 และเพ่�อประชาสำัมพันธั์กิจักรรมเพ่�อสัำงคม											

ขึ้องบริษััที่จัดำที่ะเบ่ยน	ในการแสำดำงเจัตนารมณี์ร่ว่มขึ้ับเคล่�อนสำังคมไที่ยสำ้่คว่ามยั�งย่น

	 	 •	 ร่ว่มเป็นสำ่ว่นหน้�งขึ้องนิที่รรศการ	 โดำยนำาผลงานขึ้องพนักงานผ้้พิการไปจััดำแสำดำงในงาน	 “สำานพลังบริษััที่จัดำที่ะเบ่ยน																								

เพ่�อสำังคมไที่ยยั�งย่น”	ซึ่้�งจััดำโดำยตลาดำหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย
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กัาริส�งเสริิมกัาริออมทริัพย์เพื�อความมั�นคงข้องพนักังาน	

 บรษิัทัี่ฯ	จัดัำตั�งสำหกรณีอ์อมที่รัพย์ใหก้บัพนกังานกลุ่มบริษัทัี่		เพ่�อสำร้างภ้มิคุม้กนัและคว่ามไม่ประมาที่ตอ่การดำำารงช่วิ่ต	ส่ำงเสำริมใหพ้นกังาน

ร้้จัักประหยัดำ	 และสำามารถ้ออมเงินรายไดำ้ไว่้ในที่างที่่�มั�นคง	 ปลอดำภัยและไดำ้รับผลตอบแที่นที่่�ด่ำ	 เม่�อเว่ลาออกจัากงานในอนาคตจัะไดำ้ม่เงินทีุ่น

สำำาหรับการเล่�ยงช่พหร่อลงทีุ่นประกอบอาช่พต่อไป

	 โดำยสำหกรณ์ีออมที่รัพย์พนักงานในเคร่อ	แพรนดำ้า	จัิว่เว่ลร่�	จัำากัดำ	จัดำที่ะเบ่ยนจััดำตั�งเม่�อว่ันที่่�	10	เมษัายน	2551	ม่สำมาชิกว่ันก่อตั�ง	80	คน

ทีุ่นดำำาเนินงาน	8,800	บาที่	การดำำาเนินงานขึ้องสำหกรณี์ออมที่รัพย์ม่หลักการพ่�นฐานเช่นเดำ่ยว่กับสำหกรณี์ที่ั�ว่ไป	ค่อการช่ว่ยเหล่อสำมาชิก	โดำยใช้

หลักขึ้องคว่ามเที่่าเที่่ยมและการม่ผลประโยชน์ร่ว่มกัน	 สำหกรณี์จัะอย่้ไดำ้เพราะสำมาชิกซึ่่�อสำัตย์	 และม่การตรว่จัสำอบเช่�อใจักัน	 สำมาชิกแต่ละคน								

ม่เส่ำยงเพ่ยงหน้�งเส่ำยงไมว่่่าจัะถ่้อหุ้นมากหร่อนอ้ยเพ่ยงใดำ	ซึ่้�งต่างกับกรณ่ีการถ้อ่หุ้นสำถ้าบนัการเงนิที่่�สำทิี่ธัอิอกเส่ำยงข้ึ้�นอย่้กับจัำานว่นหุ้นขึ้องผ้้ถ้อ่หุ้น

เม่�อสำหกรณี์ม่คว่ามมั�นคงม่ผลประกอบการดำ่สำมาชิกก็จัะไดำ้รับผลประโยชน์ตอบแที่นในร้ปเงินปันผล

	 ในเว่ลาต่อมาการดำำาเนินการขึ้องสำหกรณี์ฯ	ไดำ้เจัริญก้าว่หน้ามาโดำยลำาดำับ	ที่ำาให้สำหกรณี์ฯ	ม่เงินทีุ่นขึ้องตนเองเพ่ยงพอต่อการให้สำมาชิกก้้	 

รว่มที่ั�งสำหกรณี์ฯ	 ให้บริการที่่�รว่ดำเร็ว่แก่สำมาชิกโดำยการนำาเอาระบบคอมพิว่เตอร์มาใช้ในสำหกรณี์	 ที่ั�งระบบที่ะเบ่ยนหุ้น	 ระบบเงินก้้	 และระบบ

ฝ่ากถ้อนเงิน	 ซึ่้�งที่ำาให้สำหกรณ์ีฯ	 ไดำ้รับคว่ามเช่�อถ้่อจัากสำมาชิก	 เป็นอย่างมากในด้ำานการจ่ัายเงินก้้แก่สำมาชิกสำหกรณ์ีฯ	 จั่ายเงินก้้ฉุกเฉินให้แก่

สำมาชิกที่ันที่่ที่่�สำมาชิกเข่ึ้ยนคำาร้องขึ้อก้้เสำร็จั	 สำมาชิกไม่ต้องรอคิว่เงินก้้	 หร่อรอให้กรรมการเป็นผ้้อนุมัติให้ก้้เงินการจ่ัายเงินก้้สำามัญเม่�อสำมาชิก	

ย่�นคำาขึ้อก้้เชา้จัะได้ำรบัเงนิก้้ในชว่่งบา่ย	และย่�นคำาขึ้อก้้บา่ยได้ำรบัเงนิก้้ในว่นัถ้ดัำไป	ยกเว่น้	การก้เ้งนิโดำยม่ผ้้คำ�าประกนั	ต้องผา่นคณีะกรรมการเงนิ

ก้้พิจัารณีาและผ้้ก้้สำามารถ้รับเงินก้้ผ่านบัญช่ธันาคารภายในสำิ�นเดำ่อนนั�น	

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 โดำยในปี	2564	สำหกรณี์ฯ	ม่สำมาชิก	2,094	คน	คิดำเป็นอัตรา	85%	ขึ้องจัำานว่นพนักงาน	2,454	คน	ม่ทีุ่นดำำาเนินงานจัำานว่น	256.7	ล้านบาที่

พบว่่าพนักงานที่่�เป็นสำมาชิกสำหกรณี์ม่แนว่คิดำและพฤติกรรมในการบริหารจััดำการตนเองดำ่ขึ้้�นเป็นอย่างมาก	รายละเอ่ยดำม่ดำังน่�	

 1.	 พนกัังานออมเงนิปัจิจิบ่นั	โดำยจัดัำสำรรเงินจัากเงนิเด่ำอน	หร่อเกบ็เศษัเงนิจัากการใช้จัา่ยประจัำาวั่น	และนำาเงนิฝ่ากสำหกรณ์ีฯ	เพ่�อใชก้รณี่

จัำาเป็น		ม่จัำานว่น	1,275	บัญช่		เงินฝ่ากรว่ม	53	ล้านบาที่

 2.		 พนักังานออมเงินอนาคต	โดำยฝ่ากเงินค่าหุ้นทีุ่กเดำ่อนตามอัตราท่ี่�สำหกรณ์ีฯ	กำาหนดำ	ปัจัจัุบันม่สำมาชิก	จัำานว่น	2,096	คน	เงินค่าหุ้น	

176.3	ล้านบาที่			

	 3.	 พนักังานเด้ือด้ริ้อนด้้านกัาริเงิน	จัะใช้บริการเงินก้้สำหกรณี์แที่นเงินก้้นอกระบบ	ม่จัำานว่น	1,182	ราย	เงินก้้รว่ม	99.4	ล้านบาที่	ที่ำาให้

พนักงานม่ค่าใช้จั่ายดำอกเบ่�ยเงินก้้ลดำลง		

	 4.	 จิดั้ทน่สวสัด้กิัาริสงเคริาะห์แกั�สมาชกิั	ปี	2553-2564	สำหกรณ์ีฯ	มอบที่นุสำง่เสำริมการศก้ษัาบตุร	ทุี่นสำงเคราะห์ภัยพบัิต	ิทุี่นสำงเคราะห์

การเจั็บป่ว่ย	และทีุ่นสำงเคราะห์สำมาชิกถ้้งแก่กรรม	จัำานว่นที่ั�งสำิ�น	990	ราย	เงินทีุ่นรว่ม	1,664,500	บาที่

 5.		 สนับสน่นพนักังานเป็นสมาชิกัสมาคมฌาปนกัิจิสงเคริาะห์ฯ	กรณี่เสำ่ยช่ว่ิต	รับเงินฌาปนกิจัสำงเคราะห์	600,000	บาที่	ม่พนักงานเสำ่ย

ช่ว่ิต	จัำานว่น	2	คน	บิดำาและค้่สำมรสำเสำ่ยช่ว่ิต	จัำานว่น	2	คน

	 6.	 ท่กัสิ�นปี	หากม่กำาไรสำุที่ธัิ	สำหกรณี์ฯ	จัะจััดำสำรรเงินปันผล-เงินเฉล่�ยค่น	ให้กับสำมาชิกทีุ่กคน	โดำยไม่เสำ่ยภาษั่	ในปี	2564	ม่กำาไรสำุที่ธัิ	

8.4	ลา้นบาที่ไดำจ้ัดัำสำรรเงนิปันผล	และเงนิเฉล่�ยคน่ใหก้บัสำมาชกิในอตัรา	80%	ขึ้องกำาไรสำทุี่ธั	ิโดำยสำหกรณีฯ์	จัะจัดัำประชมุใหญส่ำามญั

ประจัำาปี	และจัดัำสำรรเงนิปันผล	และเงนิเฉล่�ยคน่ใหก้บัสำมาชกิในเด่ำอนม่นาคมขึ้องทุี่กปีเพ่�อใหส้ำมาชกินำาเงนิไปใช้ในเที่ศกาลสำงกรานต์

ดำังนั�นในปี	2564	สำหกรณี์ฯ	จั้งยังไม่ไดำ้จััดำสำรรเงินปันผล	และเงินเฉล่�ยค่นให้สำมาชิก
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กัาริส�งเสริิมสถึาบันคริอบคริัว

 บริษััที่ฯ	 เช่�อว่่าพนักงานจัะที่ำางานไดำ้อย่างม่ประสิำที่ธัิภาพต่อเม่�อม่คว่ามสุำขึ้	 ประกอบกับการมองว่่าพนักงานค่อคนในครอบครัว่	 และ

ว่ฒันธัรรมการอย่้แบบครอบครวั่ยงัเป็นว่ฒันธัรรมที่่�สำำาคัญขึ้องบรษิัทัี่ฯ	จัง้ไดำจ้ัดัำตั�ง	“ศนูย์พัฒนาเด้ก็ัเลก็ั”	ข้ึ้�นมา	โดำยม่ว่ตัถ้ปุระสำงคเ์พ่�อเป็นการ

สำง่เสำรมิสำถ้าบนัครอบครวั่	ซึ่้�งเป็นหน่ว่ยพ่�นฐานที่่�สำำาคญัในการพฒันาสัำงคม	อก่ที่ั�งยังช่ว่ยพนักงานคลายคว่ามกังว่ลในการเล่�ยงด้ำบตุรที่ำาให้สำามารถ้

ที่ำางานไดำอ้ย่างเตม็ประสำทิี่ธัภิาพที่ำางานไดำอ้ย่างเตม็ที่่�	รว่มที่ั�งช่ว่ยแบ่งเบาภาระการเล่�ยงด้ำบตุร	และสำง่เสำริมพฒันาการใหแ้ก่เดำก็	ที่ั�งในดำา้นรา่งกาย

สำติปัญญาและพฤติกรรม	 โดำยบริษััที่ฯ	 ได้ำจััดำให้ม่พยาบาล	 คอยตรว่จัสุำขึ้ภาพในแต่ละว่ัน	 รว่มที่ั�งพ่�เล่�ยงเดำ็ก	 ซึ่้�งเป็นพนักงานประจัำาและ																				

ผา่นการอบรมด้ำานการด้ำแลเดำก็มาโดำยตรง	เพ่�อให้เดำก็ม่พัฒนาการตามวั่ยและพรอ้มในการเขึ้า้เร่ยน	โดำยบรษิัทัี่ฯ	เป็นกำาลังหลกัในการเช่�อมโยงกบั

สำถ้านศ้กษัาในพ่�นที่่�ใกล้เค่ยงเพ่�อสำ่งต่อล้กหลานขึ้องพนักงานให้เขึ้้าเร่ยนในระดำับที่่�สำ้งขึ้้�นต่อไป	

 

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 ในปี	 2564	 ม่จัำานว่นเดำ็กที่่�อย่้ในคว่ามด้ำแลกว่่า	 50	 คน	 และเดำ็กที่่�วั่ยต้องเขึ้้าส่้ำการศ้กษัาได้ำเขึ้้าเร่ยนในสำถ้านศ้กษัา	 ในพ่�นที่่�ใกล้เค่ยงที่่�

บริษััที่ฯ	ม่คว่ามสำัมพันธั์ที่่�ดำ่ต่อไป											
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กัาริส�งเสริิมสิทธิสตริ่

กัาริได้้ริับกัาริริับริองเป็นสมาชิกั	Responsible	Jewellery	Council	:	RJC

 ในสำังคมปัจัจุับันสำตร่ได้ำเขึ้้ามาม่บที่บาที่ในการที่ำางานเที่่าเที่่ยมกับชาย	 	 นับได้ำว่่าสำตร่เป็นแรงงานที่่�สำำาคัญ	 และม่ส่ำว่นร่ว่มในการพัฒนา

เศรษัฐกจิัขึ้องครอบครวั่และประเที่ศ	ซึ่้�งจัะเหน็ไดำว่้่ารฐับาลได้ำกำาหนดำให้การสำรา้งคว่ามเสำมอภาคและคว่ามเที่า่เที่ย่มกันที่างสัำงคมเป็นยทุี่ธัศาสำตร์

ในการพฒันาประเที่ศ	โดำยเฉพาะการผลกัดำนันโยบายเพ่�อสำตร่อยา่งจัรงิจังั	รว่มที่ั�งองคก์รตา่งๆ	ใหค้ว่ามสำำาคญักบัสำตร่มากข้ึ้�น	ดำว้่ยคว่ามสำามารถ้

ที่่�เที่ย่บเคย่งกบัผ้ช้าย	แมจ้ัะเป็นผ้ห้ญงิที่่�ตั�งครรภ	์หร่อผ้ห้ญงิที่่�แตง่งานแลว้่	ที่ำาใหผ้้ห้ญงิม่บที่บาที่มากข้ึ้�น	ที่ั�งในแงก่ารบรหิารธัรุกจิั	การม่โอกาสำ

ต่างๆ	มากขึ้้�นในสำังคม	ปัจัจัุบันจั้งไดำ้เห็นผ้้หญิงที่่�ประสำบคว่ามสำำาเร็จั	ที่ั�งหน้าที่่�การงาน	ที่ั�งระดำับการเม่อง	และระดำับสำังคม

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 ในปี	2564	บรษิัทัี่ฯ	ม่จัำานว่นขึ้องพนกังานหญงิที่่�ร่ว่มงานกว่่า	80	%	และม่จัำานว่นรอ้ยละขึ้องผ้้หญงิในตำาแหนง่ผ้้บริหารโดำยคดิำจัากจัำานว่น

ผ้้บริหารที่ั�งหมดำจัำานว่น	147	คน	และม่ผ้้บริหารหญิงจัำานว่น	124	คน	คิดำเป็นร้อยละ	84.35	ขึ้องจัำานว่นผ้้บริหารที่ั�งหมดำที่่�ม่	รว่มที่ั�งม่แนว่โน้ม

ที่่�จัะไดำ้รับตำาแหน่งใน	top	management	มากขึ้้�นเร่�อยๆ	อ่กดำ้ว่ย

 บรษิัทัี่ฯ	ม่คว่ามมุ่งมั�นในการเป็นผ้ผ้ลติและจัำาหนา่ยเคร่�องประดำบัอญัมณ่ีที่่�ม่คุณีภาพ	และคุณีธัรรมคว่บค้กั่นไป	ด้ำว่ยเหตนุ่�บรษิัทัี่ฯ	จัง้เขึ้า้

รว่่มเป็นสำมาชกิ	RJC	(Responsible	Jewellery	Council)	และปฏิิบตัติามมาตรฐานขึ้อง	RJC	ซึ่้�งเป็นมาตรฐานคว่ามรบัผดิำชอบตอ่สำงัคมและคว่าม

ยั�งย่นตลอดำห่ว่งโซึ่่อุปที่าน	(ตั�งแต่เหม่องจันถ้้งธัุรกิจัค้าปล่ก)	โดำยหลักการปฏิิบัติม่ที่ั�งหมดำ	4	ดำ้าน	ค่อ	จัริยธัรรมที่างธัุรกิจั	สำิที่ธัิมนุษัยชน	และ

การดำำาเนินงานที่างสัำงคม	 การดำำาเนินงานที่างสิำ�งแว่ดำล้อม	 และระบบการบริหารจััดำการ	 บริษััที่ฯ	 ผ่านการตรว่จัประเมินและได้ำรับการรับรอง

มาตรฐานน่�ครั�งแรกในปี	2561	และต่ออายุการรับรองเร่�อยมา	

ผลกัาริด้ำาเนินงาน
	 บริษััที่ฯ	 ผ่านการตรว่จัประเมินการรับรองรอบที่่�	 2	 ในปี	 2564	 ซึ่้�งม่อายุการรับรองล่าสำุดำถ้้งปี	 2567	 การดำำาเนินการน่�ที่ำาให้บริษััที่ฯ														

ไดำ้รับคว่ามไว่้ว่างใจัจัากล้กค้าที่ั�งไที่ยและต่างประเที่ศมากยิ�งขึ้้�น	และสำิ�งที่่�สำำาคัญค่อเป็นหลักประกันในการที่ำาธัุรกิจัอย่างยั�งย่น
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กี่ารป้ลุู่กี่ฝังค่ณค่าร่วมขององค์กี่ร

	 องค์กรทีุ่กองค์กรนั�นม่แบบแผนคว่ามคิดำ	 และแนว่ที่างปฏิิบัติงานที่่�สำมาชิกในองค์กรย้ดำถ้่อปฏิิบัติ	 ซึ่้�งเป็นเอกลักษัณ์ีเฉพาะขึ้ององค์กรที่่�

ปฏิิบัติสำ่บต่อกันมาเป็นระยะเว่ลายาว่นานต่อเน่�องและเป็นพลังสำำาคัญในการขึ้ับเคล่�อนองค์กรไปสำ้่เป้าหมาย	นั�นก็ค่อ		“วัฒนธริริม”		และการจัะ

ที่ำาให้การดำำาเนินงานขึ้ององค์กรให้ราบร่�น	 บรรลุตามเป้าหมายที่่�องค์กรมุ่งหว่ังนั�นเกิดำจัากรากฐานขึ้องระบบการบริหารและวิ่ธั่ปฏิิบัติที่่�ชัดำเจัน

ขึ้องบุคลากรและผ้้บริหารภายในองค์กร	นั�นก็ค่อ		“ค่ณค�าริ�วมข้ององค์กัริ”		หร่อ	Core	Values	

		 ดำังนั�น	จั้งไดำ้ม่กระบว่นการในการสำร้าง		“ค่ณค�าริ�วมข้ององค์กัริ”	โดำยการระดำมคว่ามคิดำเห็นจัากผ้้บริหารและพนักงานกลั�นกรองมาเป็น

คุณีค่าร่ว่มขึ้ององค์กรขึ้้�น	ซึ่้�งม่ดำังน่�

	 1.	 ผน้กกำาลังร่ว่มม่อสำร้างสำรรค์	(Teamwork)

	 2.	 ใสำ่ใจัทีุ่กสำายสำัมพันธั์	(Stakeholder	Focus)	

	 3.	 พัฒนาอย่างไม่หยุดำยั�ง	(Continuous	Improvement)

	 “คณ่ค�าริ�วมข้ององคก์ัริ”	ได้ำถ้า่ยที่อดำผ่านการฝึกอบรมไปยังรุ่นตอ่รุ่น	เพ่�อใหบ้คุลากรขึ้ององคก์รย้ดำถ้อ่เป็นหลกั

ในการที่ำางาน	ที่ั�งยังเป็นการสำร้าง	productivity	 ให้กับทีุ่กงานที่่�ไดำ้รับมอบหมายเพ่�อให้เกิดำเป็นผลงานที่่�ประสำบคว่าม

สำำาเร็จั	และแน่นอนว่่าเม่�อถ้้งว่ันนั�น	Passion	 ในการที่ำางานขึ้องทีุ่กคนจัะยิ�งเต็มเปี่ยม	และนำาไปสำ้่จัุดำมุ่งหมายสำ้งสำุดำใน

ช่ว่ิตการที่ำางาน	

	 บริษััที่ฯ	 ไดำ้จััดำอบรมให้กับพนักงานใหม่ครบทุี่กคน	 100%	นอกจัากน่�	 บริษััที่ฯ	 ยังคงดำำาเนินกิจักรรมพิเศษัที่่�

ตอบสำนอง	“ค่ณค�าริ�วมข้ององค์กัริ”	

ผนึกักัำาลังริ�วมมือสริ้างสริริค์	

(Teamwork)

ใส�ใจิท่กัสายสัมพันธ์	

(Stakeholder	Focus)	

พัฒนาอย�างไม�หย่ด้ยั�ง	

(Continuous	Improvement)
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ส่งมอบัค่ณค่าร่วมของแพรนด้า

แลุ่ะขับัเคลุ่ื�อนองค์กี่รสู่ความสำาเร็จ้

กี่ารศึกี่ษัาระบับัทวิภาค่
ศูนย์กี่ารเร่ยนรู้
กี่ลุ่่่มแพรนด้า

ส่งเสริมอาช่่พ
ผู้พิกี่าร

ศูนย์พัฒนาเด็กี่เลุ่็กี่
กี่ารแบั่งปันแลุ่ะ

สานป้ระโยช่น์สู่สังคม

โครงกี่ารพัฒนา
ค่ณภาพช่่วิตกี่ิจ้กี่รรม	7	ส.	

โครงกี่ารค่ณตรวจ้สอบั
ค่ณภาพอาห่าร

โครงกี่ารป้ระห่ยัด
พลุ่ังงาน

โครงกี่าร
สร้างสรรค์
นวัตกี่รรมธินาคารขยะ

โครงกี่ารแกี่้ไข
ปัญห่าห่น้�สินโครงกี่ารสร้างส่ข

สห่กี่รณ์ออมทรัพย์โครงกี่ารส่งเสริมคนด่	
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กัาริพัฒนาบ่คลากัริ	:	จััดำอบรมให้กับพนักงาน

กัาริสริ้างความผูกัพันในองค์กัริ	:	การจััดำตั�งชมรม	เดำิน	ว่ิ�ง,	กิจักรรมแพรนดำ้าปันสำุขึ้

กัาริพัฒนาค่ณภิาพช่วิต	:	จััดำตั�งศ้นย์เล่�ยงดำ้บุตรพนักงาน,	สำว่นสำุขึ้ภาพ

กี่ารดำาเนินกี่ิจ้กี่รรมท่�ส่งเสริมค่ณค่าร่วมขององค์กี่ร
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กี่ารศึกี่ษัาระบับัทวิภาค่
เพ่�อเปิดำโอกาสำที่างการศ้กษัาให้กับนักเร่ยนที่่�

ขึ้าดำโอกาสำที่างการศ้กษัา	 มาศ้กษัาต่อ	 ระดัำบ	

ปว่ช.	 สำาขึ้าเคร่�องประดำับอัญมณี่	 เม่�อเร่ยนจับ	

บรษิัทัี่ฯ	รับเขึ้า้ที่ำางานทัี่นที่	่เป็นการเตร่ยมพรอ้ม

สำำาหรับอัตรากำาลัง	 เพ่�อรองรับการผลิตใน

อนาคต

โครงกี่ารตรวจ้สอบัค่ณภาพ
อาห่าร
โครงการที่่�เก่�ยว่ข้ึ้องกับสุำขึ้อนามัยขึ้องพนักงาน

ที่กุคน	โดำยด้ำแลและคว่บคมุร้านคา้ใหป้ฏิิบติัตาม

หลักสำุขึ้าภิบาลอาหาร	 คว่บคุมคุณีภาพขึ้อง

ว่ตัถ้ดุำบิที่่�ใชป้รงุอาหาร	และการคว่บคมุราคาให้

เหมาะสำม

ศูนย์กี่ารเร่ยนรู้กี่ลุ่่่มแพรนด้า
เพ่�อสำรา้งว่ฒันธัรรม	การเรย่นร้อ้ยา่งตอ่เน่�องให้

กับบุคลากรในองค์กรให้เกิดำการใฝ่่ที่่�จัะเร่ยนร้้															

และเพิ�มพ้นพัฒนาที่ักษัะ	 ให้ที่ำางานได้ำอย่างม่

ประสิำที่ธัิภาพ	 โดำยเน้นการเร่ยนร้้ดำ้ว่ยตนเอง	

(self	learning)

ศูนย์พัฒนาเด็กี่เลุ่็กี่
เพ่�อช่ว่ยแบ่งเบาภาระการเล่�ยงด้ำบุตรขึ้อง

พนักงานในช่ว่งเว่ลาที่ำางาน	 และยังสำ่งเสำริม

พัฒนาการให้แก่เดำ็ก	 ที่ั�งในดำ้านร่างกาย	 สำติ

ปัญญา	และพฤติกรรม

โครงกี่ารพัฒนาค่ณภาพช่่วิต
บริษััที่ฯ	 ให้คว่ามสำำาคัญกับการพัฒนาคุณีภาพ

ช่วิ่ต	ขึ้องพนกังานที่กุๆ	ด้ำานที่ั�งดำา้นสำขุึ้ภาพกาย

สำุขึ้ภาพใจั
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โครงกี่ารสร้างสรรค์นวัตกี่รรม
สำนับสำนุน	 และกระตุ้นให้พนักงาน	 ม่คว่ามคิดำริเริ�มสำร้างสำรรค์ในการ

ที่ำางาน	 	 สำามารถ้ดัำดำแปลงเคร่�องม่อ	 เคร่�องใช้ในกระบว่นการที่ำางาน	

เพ่�อเพิ�มประสำิที่ธัิภาพ	ลดำต้นทีุ่น

โครงกี่ารแกี่้ไขปัญห่าห่น้�สิน
ใหค้ว่ามชว่่ยเหล่อพนักงานในการแก้ไขึ้ปัญหาหน่�สำนิ	ใหค้ำาปร้กษัาดำา้น

กฎหมายในการจััดำการหน่�สำิน

สห่กี่รณ์ออมทรัพย์
เพ่�อปล้กฝังให้ม่การนิสำัยรักการออม	 และเป็นแหล่งเงินทีุ่นให้กับ

พนักงานที่่�ม่คว่ามจัำาเป็นในการใช้เงินที่่�ม่อัตราดำอกเบ่�ยตำ�า

โครงกี่ารส่งเสริมคนด่	
สำ่งเสำริม	 สำนับสำนุนให้พนักงานที่ำาคว่ามด่ำ	 อย่างต่อเน่�อง	 โดำยเริ�มจัาก

เร่�องเล็กๆ	 เม่�อบริษััที่พบว่่าใครที่่�ที่ำาคว่ามด่ำ	 บริษััที่	 จัะประกาศให้

พนักงานทีุ่กคนรับที่ราบ

โครงกี่ารสร้างส่ข
เป็นกิจักรรมที่่�สำร้างคว่ามสำุขึ้ให้กับพนักงาน	เช่น	เหตุการณี์	การแพร่

ระบาดำขึ้องเช่�อไว่รัสำ	Covid-19	ไดำ้ตั�งต้้ปันสำุขึ้	เพ่�อช่ว่ยเหล่อ	ลดำภาระ

ค่าใช้จั่ายให้แก่พนักงาน
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กี่ิจ้กี่รรม	7	ส.	
เป็นกิจักรรม	 ที่่�พัฒนาพ่�นที่่�ที่ำางานและสิำ�งแว่ดำล้อม	 สำร้างนิสำัยใน

การพัฒนาคนให้เกดิำคว่ามเป็นระเบย่บเร่ยบร้อย	สำร้างที่่�งาน	ให้นา่

อย้่	น่าที่ำางาน

ธินาคารขยะ
เพ่�อบรหิารจัดัำการขึ้ยะภายในบรษิัทัี่ฯ	และใหพ้นกังานไดำ้

ม่สำ่ว่นนร่ว่มในการฝ่ากขึ้ายขึ้ยะที่่�เกิดำจัากครัว่เร่อน

โครงกี่ารป้ระห่ยัดพลุ่ังงาน
สำ่งเสำริมให้บุคลากรได้ำม่ส่ำว่นร่ว่มในการอนุรักษ์ัสิำ�ง

แว่ดำล้อมและประหยัดำพลังงาน	 ช่ว่ยกันด้ำแลรักษัาให้คง

สำภาพเดำิม	ไม่ให้เกิดำการเสำ่�อมโที่รม

กี่ารแบั่งปันแลุ่ะสานป้ระโยช่น์สู่สังคม
บรษิัทัี่ฯ	ใหค้ว่ามสำำาคญัในการพฒันาธัรุกจิัใหมั้�นคงกา้ว่หนา้	คว่บค้่

กับการมุ่งมั�นที่่�จัะตอบแที่นสำังคม	 ชุมชนอย่างต่อเน่�อง	 จั้งม่

โครงการแบ่งปันและสำานประโยชน์ส่้ำสัำงคม	 เพ่�อให้พนักงาน										

ได้ำม่ส่ำว่นร่ว่มในการที่ำากิจักรรมด่ำๆให้กับสัำงคมนอกเหน่อเว่ลา

ปฎิบัติงาน

ส่งเสริมอาช่่พผู้พิกี่าร
สำง่เสำริมและเปิดำโอกาสำใหผ้้พิ้การม่งานที่ำา	โดำยไม่ม่การเล่อกปฎิบติั

ดำ้ว่ยเหตุแห่งคว่ามพิการ	และม่การพัฒนาขึ้่ดำคว่ามสำามารถ้อย่าง

ต่อเน่�อง
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สร่ป้ผลุ่กี่ารดำาเนินงานด้านความยั�งยืน
	 ลำาด้ับ	 ตัวช่�วัด้/หน่วย	 2562	 2563	 2564

 ปริะเด้็นด้้านสิ�งแวด้ล้อม

ประเดำ็นที่่�	1	 หน่ว่ยการใช้ไฟ้ฟ้้า/	 	7,379,079	kWh/ปี	 	 6,369,069	kWh/ปี	 	 	7,002,561	kWh/ปี

การบริหารจััดำการพลังงาน	 kWh/ปี	 	 	 	 	 (-13.68%	YoY)	 			 (+9.95%	YoY)

ประเดำ็นที่่�	2	 หน่ว่ยการใช้นำ�า/	 	 75,976	ลบ.ม./ปี	 	 85,072	ลบ.ม./ปี	 	 89,125	ลบ.ม./ปี

การบริหารจััดำการนำ�า	 ลบ.ม./ปี	 	 	 	 	 (+11.97%	YoY)	 	 	 (+4.76%	YoY)

ประเดำ็นที่่�	3	 ปริมาณีขึ้ยะ/		 	14,940.40	กิโลกรัม/ปี	 	8,556.30	กิโลกรัม/ปี	 12,953.50	กิโลกรัม/ปี

การบริหารขึ้ยะ	มลพิษั	 กิโลกรัม/ปี	 	 	 	 (-42.73%	YoY)	 	 	 (+51.39%	YoY)	 	

และขึ้องเสำ่ย	

ประเดำ็นที่่�	4	 ปริมาณีการปล่อยก๊าซึ่	 	 N/A	 	 N/A	 N/A

การบริหารก๊าซึ่เร่อนกระจัก			 เร่อนกระจัก/TonCO2cq/ปี	 	 	 	 	 (อย้่ระหว่่างการพิจัารณีา	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ออกใบรับรองคาร์บอน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ฟ้รุ๊ตพริ�นองค์กร)	 	

 ปริะเด้็นด้้านสังคม

ประเดำ็นที่่�	5	 จัำานว่นขึ้้อร้องเร่ยน/	 	 ไม่ม่ขึ้้อร้องเร่ยน	 	 ไม่ม่ขึ้้อร้องเร่ยน	 	 	 ไม่ม่ขึ้้อร้องเร่ยน

การเคารพสำิที่ธัิมนุษัยชน	 หัว่ขึ้้อต่อปี

ประเดำ็นที่่�	6	 จัำานว่นขึ้้อพิพาที่	 	 ไม่ม่ขึ้้อพิพาที่	 	 ไม่ม่ขึ้้อพิพาที่	 	 	 ไม่ม่ขึ้้อพิพาที่

การปฏิิบัติต่อแรงงาน	 ดำ้านแรงงาน/

อย่างเป็นธัรรม	 หัว่ขึ้้อต่อปี		

ประเดำ็นที่่�	7	 อัตราการลาออก/ร้อยละ	 	 ร้อยละ	16.44		 	 ร้อยละ	10.92	 	 	 ร้อยละ	14.52

การบริหารที่รัพยากรบุคคล	 ต่อปี

ประเดำ็นที่่�	8	 •	จัำานว่นพนักงานที่่�ไดำ้รับ	 	 	 2	ราย	 	 	 1	ราย	 	 	 3	ราย	 	

การดำ้แลคว่ามปลอดำภัย/	 	 อุบัติเหตุจัากการที่ำางาน   

อาช่ว่อนามัย	และ	 	 ถ้้งขึ้ั�นหยุดำงาน	 	

สำภาพแว่ดำล้อมใน	 	 เกิน	3	ว่ัน/ราย

การที่ำางาน	 	

ประเดำ็นที่่�	9	 คะแนนคว่ามพ้งพอใจั	 	 ร้อยละ	83.29	 	 ร้อยละ	80.47		 	 	 ร้อยละ	80.06

การม่คว่ามรับผิดำชอบ	 ขึ้องล้กค้า	Top	20/	 	 	 	 	 	

ต่อล้กค้า	 	 ร้อยละ	 	 	 	 	 	 	

ประเดำ็นที่่�	10	 จัำานว่นขึ้้อร้องเร่ยน	 	 ไม่ม่ขึ้้อร้องเร่ยน	 	 ไม่ม่ขึ้้อร้องเร่ยน	 	 	 ไม่ม่ขึ้้อร้องเร่ยน

การบริหารจััดำการค้่ค้า	 จัากค้่ค้า/หัว่ขึ้้อต่อปี

ประเดำ็นที่่�	11	 จัำานว่นผ้้ร่ว่มกิจักรรม/	 	 N/A	 	 N/A	 	 	 ร้อยละ	80.83

การม่คว่ามรับผิดำชอบ	 ร้อยละ	 	 	

ต่อชุมชน	และสำังคม	
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	 ลำาด้ับ	 ตัวช่�วัด้/หน่วย	 2562	 2563	 2564

 ปริะเด้็นด้้านด้้านบริริษััทภิิบาล

ประเดำ็นที่่�	12	 ผลคะแนนจัาก	 ร้อยละ	91	 ร้อยละ	90	 ร้อยละ	90

การกำากับดำ้แลกิจัการที่่�ดำ่	 การประเมินโครงการ

	 	 สำำารว่จัการกำากับดำ้แล	 	 	 	 	

	 	 กิจัการที่่�ดำ่ขึ้องบริษััที่

	 	 จัดำที่ะเบ่ยนไที่ย/ร้อยละ	

ประเดำ็นที่่�	13	 การต่ออายุรับรอง	 ไดำ้รับการรับรองการ	 ไดำ้รับการต่ออายุการ	 ไดำ้รับการต่ออายุการ

การต่อต้านการคอร์รัปชั�น	 การเป็นสำมาชิกแนว่ร่ว่ม	 เป็นสำมาชิกแนว่ร่ว่ม	 รับรองการเป็นสำมาชิก	 รับรองการเป็นสำมาชิก

	 	 ต่อต้านคอร์รัปชั�นขึ้อง	 ต่อต้านคอร์รัปชั�นขึ้อง	 แนว่ร่ว่มต่อต้านคอร์รัปชั�น	 แนว่ร่ว่มต่อต้านคอร์รัปชั�น	

	 	 ภาคเอกชนไที่ย								 ภาคเอกชนไที่ย		 ขึ้องภาคเอกชนไที่ย	 ขึ้องภาคเอกชนไที่ย				

ประเดำ็นที่่�	14	 ม่การจััดำตั�งคณีะกรรมการ	 ม่การจััดำตั�งคณีะกรรมการ	 ม่การจััดำตั�งคณีะกรรมการ	 ม่การจััดำตั�งคณีะกรรมการ

การบริหารคว่ามเสำ่�ยงและ	 และจััดำที่ำาแผนบริหาร	 และจััดำที่ำาแผนบริหาร	 และจััดำที่ำาแผนบริหาร	 และจััดำที่ำาแผนบริหาร

และการคว่บคุมภายใน	 คว่ามเสำ่�ยงให้สำอดำคล้อง	 คว่ามเสำ่�ยงให้สำอดำคล้อง	 คว่ามเสำ่�ยงให้สำอดำคล้อง	 คว่ามเสำ่�ยงให้สำอดำคล้อง

	 	 กับกลยุที่ธั์และนโยบาย	 กับกลยุที่ธั์และนโยบาย	 กับกลยุที่ธั์และนโยบาย	 กับกลยุที่ธั์และนโยบาย	

	 	 รว่มที่ั�งให้ขึ้้อเสำนอแนะ		 รว่มที่ั�งให้ขึ้้อเสำนอแนะ	 รว่มที่ั�งให้ขึ้้อเสำนอแนะ	 รว่มที่ั�งให้ขึ้้อเสำนอแนะ

	 	 กำากับดำ้แล	และสำอบที่าน	 กำากับดำ้แล	และสำอบที่าน	 กำากับดำ้แล	และสำอบที่าน	 กำากับดำ้แล	และสำอบที่าน

	 	 แผนบริหารคว่ามเสำ่�ยง		 แผนบริหารคว่ามเสำ่�ยง	 แผนบริหารคว่ามเสำ่�ยง	 แผนบริหารคว่ามเสำ่�ยง

	 	 ขึ้องบริษััที่	 	 ขึ้องบริษััที่	 ขึ้องบริษััที่	 บริษััที่

ประเดำ็นที่่�	15	 ผ่านการรับรอง		 ผ่านการรับรอง	 ผ่านการรับรอง	 ผ่านการรับรอง	

การบริหารจััดำการ	 Responsible	Jewellry	 Responsible	Jewellry	 Responsible	Jewellry	 Responsible	Jewellry	

ห่ว่งโซึ่่อุปที่าน	 Council	 	 Council	 Council	 Council	 	

ประเดำ็นที่่�	16	 จัำานว่นผลงานที่่�	 17	ผลงาน	 19	ผลงาน	 7	ผลงาน	

การพัฒนานว่ัตกรรม	 ผ่านเกณีฑ์์/ผลงาน	 	 	

ภายในองค์กร

ประเดำ็นที่่�	17	 •	ระบบ	Internet	และ	 N/A	 N/A	 •	ระบบ	Internet	และ	

การบริหารจััดำการ	 	 e-mail	พร้อมใช้งาน/	 	 	 	 e-mail	พร้อมใช้งาน		

คว่ามมั�นคงปลอดำภัย	 	 ร้อยละ	 	 	 	 	 100%	ขึ้องไซึ่เบอร์	

	 	 •	ระบบ	Network	และ	 	 	 •	ระบบ	Network	และ

	 	 	 Application/ร้อยละ	 	 	 	 Application	พร้อม

	 	 	 	 	 	 	 	 ใช้งาน	100%

	 	 •	คว่ามพร้อมใช้ระบบ	 	 	 •	ระบบสำำารอง

	 	 	 สำำารองขึ้้อม้ล/ร้อยละ	 	 	 	 พร้อมใช้งาน	60%

	 	 	 	 	 	 	 	 (ไดำ้ม่การดำำาเนินการ

	 	 	 	 	 	 	 	 ปรับปรุง)

ประเดำ็นที่่�	18	 จัำานว่นขึ้้อร้องเร่ยน/	 N/A	 N/A	 ไม่ม่ขึ้้อร้องเร่ยน	

การคุ้มครองขึ้้อม้ล	 หัว่ขึ้้อต่อปี	 	 	 	 	 		

สำ่ว่นบุคคล		 	 	 	 	 	 	 		
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กี่ารบัริห่ารจ้ัดกี่าร
กี่ารแพร่ระบัาดโรคติดเช่ื�อไวรัสโคโรนา

	 จัากสำถ้านการณีก์ารแพรร่ะบาดำขึ้องโรคตดิำเช่�อจัากไว่รสัำโคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่่�ยังคงสำรา้งผลกระที่บในว่งกว่า้งไปที่ั�ว่โลก	รว่มที่ั�ง

ประเที่ศไที่ย	จัำานว่นผ้้ติดำเช่�อโคว่ิดำ-19	ที่่�เพิ�มสำ้งขึ้้�นต่อว่ัน	สำร้างคว่ามเสำ่ยหายต่อที่ั�งช่ว่ิตและเศรษัฐกิจัอย่างมาก		และคาดำว่่าเราอาจัต้องใช้ช่ว่ิต

อย่้ร่ว่มกบัโรคโคว่ดิำ-19	ต่อไป	เหม่อนกับโรคระบาดำอบุตัใิหมเ่กดิำข้ึ้�นในชว่่งตน้ศตว่รรษัที่่�ผ่านมาเชน่	โรคซึ่ารส์ำ	(SARS)	ไขึ้ห้ว่ดัำหม้	(swine	flu)	

เมอร์สำ	(MERS)	อ่โบลา	(Ebola)	แม้จัะยังสำรุปไม่ไดำ้ว่่าโรคน่�จัะเป็นภัยคุกคามโดำยตรงต่อมนุษัย์ต่อไปอ่กนานแค่ไหน	แต่หากเกิดำการกลายพันธัุ์

ย่อมม่โอกาสำที่่�จัะก่อให้เกิดำการระบาดำครั�งใหญ่ไดำ้ตลอดำเว่ลาในอนาคต

	 บรษิัทัี่ฯ	ตระหนกัถ้ง้คว่ามสำำาคัญและตดิำตามสำถ้านการณีท์ี่่�จัะเกดิำโรคระบาดำใหญแ่ละอาจัม่การกลายพนัธัุเ์ป็นสำายพนัธัุ์ใหมต่ลอดำเว่ลา	แต่

ว่ิกฤตการณี์การแพร่ระบาดำขึ้องโรคโคว่ิดำ-19	ดำังกล่าว่	 กลับเป็นแรงผลักดำันให้บริษััที่ฯ	 สำร้างศักยภาพใหม่	 จััดำตั�งศ้นย์อำานว่ยการป้องกันการ

แพร่ระบาดำขึ้องไว่รัสำโคว่ิดำ-19		เพ่�อด้ำแลคว่ามเป็นอย้่ขึ้องพนักงาน	คว่ามต่อเน่�องที่างธัุรกิจั	และการจััดำการห่ว่งโซึ่่อุปที่าน	โดำยมอบหมายและ

สัำ�งการให้คณีะที่ำางานป้องกันการแพร่ระบาดำขึ้องไว่รัสำโควิ่ดำ-19	 ดำำาเนินแผนในการบริหารจััดำการและคว่บคุมด้ำแลพนักงานในช่ว่งสำถ้านการณี์				

ดำังกล่าว่	เพ่�อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดำการแพร่ระบาดำ	และลุกลามแผ่ขึ้ยายเป็นว่งกว่้างมายังบริษััที่ฯ	

	 นอกเหน่อจัากมาตรการคุมเขึ้ม้ที่่�บริษัทัี่ฯ	ดำำาเนนิการเป็นประจัำาเพ่�อป้องกนัการแพรร่ะบาดำ	อาที่	ิ	การตรว่จัวั่ดำอณุีหภ้มิ	และตรว่จัคัดำกรอง

ให้แก่พนักงานก่อนเขึ้้าที่ำางาน	กรณี่ตรว่จัว่ัดำอุณีหภ้มิไดำ้ตั�งแต่	37องศา	ให้ผ่านจัุดำคัดำกรองโดำยพบพยาบาลเพ่�อจั่ายยา,พบแพที่ย์	หร่อไปรักษัา

ที่่�โรงพยาบาล	จััดำหนา้กากอนามยั	สำำาหรบัพนกังานที่่�เป็นไขึ้ห้ว่ดัำ	รณีรงค์ใหพ้นกังาน	“กนิรอ้น	ชอ้นกลาง	ลา้งมอ่”	จััดำใหม้จ่ัุดำบรกิารแอลกอฮอล์

	เจัลล้างม่อ	ในจุัดำต่างๆ	พ่นสำเปรย์ฆ่า่เช่�อในการที่ำาคว่ามสำะอาดำพ่�นที่่�	ฉด่ำพ่นสำารเคม่กำาจัดัำยุงลาย	รว่มที่ั�งให้ขึ้อ้ม้ลคว่ามร้้และวิ่ธัก่ารป้องกนัตนเอง

แก่พนักงาน	เม่�อม่คว่ามเสำ่�ยง	คว่รหล่กเล่�ยงการสำัมผัสำกับผ้้อ่�นอย่างใกล้ชิดำ	แนะนำาเพ่�อนและญาติมิตรที่่�ม่คว่ามเสำ่�ยงไม่คว่รออกไปพบปะผ้้อ่�น	
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	 บรษิัทัี่ฯ	ยังอำานว่ยคว่ามสำะดำว่กในการจัดัำหาว่คัซึ่น่ให้กบั	กรรมการบริหาร	ผ้้บรหิาร	และพนกังานได้ำเขึ้า้รบัการฉด่ำวั่คซึ่น่ป้องกนัโควิ่ดำ-19	

โดำยใช้สำิที่ธัิ�ผ้้ประกันตน	มาตรา	33	ในพ่�นที่่�กรุงเที่พมหานคร	เพ่�อเป็นการสำร้างภ้มิคุ้มกันให้กับตนเองและสำ่ว่นรว่ม	เพ่�อช่ว่ยลดำการแพร่ระบาดำ	

อ่กที่ั�งยังช่ว่ยลดำคว่ามรุนแรงกรณ่ีที่่�เกิดำการติดำเช่�อโควิ่ดำ-19	 เพ่�อไม่ให้บุคลากรที่างการแพที่ย์ต้องที่ำางานหนัก	 และเป็นการช่ว่ยลดำจัำานว่น																

ผ้้ติดำเช่�อไดำ้อ่กดำ้ว่ย	รว่มที่ั�งบริษััที่ฯ	เร่งตรว่จัคัดำแยกผ้้ที่่�ติดำเช่�อและไม่ติดำเช่�อให้เร็ว่ที่่�สำุดำ	โดำยใช้ชุดำตรว่จั	Antigen	test	kit	โดำยคว่ามร่ว่มม่อขึ้อง

โรงพยาบาล	 และสำำานักงานสำาธัารณีสุำขึ้	 เพ่�อคัดำแยกผ้้ติดำเช่�อและไม่ติดำเช่�อออกมา	 และสำามารถ้คว่บคุมการแพร่ระบาดำในพ่�นที่่�ขึ้องบริษััที่ไดำ้	

นอกจัากน่�ไดำ้สำั�งการให้ดำำาเนินการ	Bubble	and	seal	จััดำที่่�พักให้กลุ่มผ้้เสำ่�ยงสำ้ง	(FAI-	Factory	Accommodation	Isolation)	สำำาหรับผ้้ป่ว่ยย่นยัน	

ข้ึ้�นที่่�อาคารสำำานักงานบริษัทัี่	คริสำตอลไลน	์ขึ้องบริษัทัี่ฯ	เพ่�อเป็นพ่�นที่่�แยกระหว่่างคนที่่�ติดำเช่�อกับผ้้ที่่�ไมติ่ดำเช่�อ	โดำยไดำรั้บคำาแนะนำาจัากสำำานักงาน

เขึ้ตบางนา,	 สำำานักงานสำาธัารณีสำุขึ้	 เพ่�อให้ไดำ้ตามมาตรฐานกระบว่นการป้องกันและคว่บคุมโรคตามที่่�กระที่รว่งสำาธัารณีสำุขึ้กำาหนดำ	 โดำยม่

กระบว่นการคว่บคมุให้พนกังานด้ำแลตนเองอย่้ในที่่�พักอาศยัขึ้องบรษิัทัี่ฯ	อยา่งชัดำเจัน	จัดัำที่ำาที่ะเบย่นพนกังาน	โดำยม่ขึ้อ้ม้ลที่่�ถ้ก้ต้อง	อำานว่ยคว่าม

สำะดำว่กทีุ่กอย่างระหว่่างการพักคอย	อาที่ิ	จััดำชุดำที่่�นอน	จััดำชุดำสำิ�งขึ้องเคร่�องใช้ที่่�จัำาเป็นประจัำาว่ัน	จััดำอาหาร	3	ม่�อ	พร้อมพยาบาลว่ิชาช่พ	ให้การ

ด้ำแล	 และจััดำยารักษัาตามกระบว่นการป้องกันและคว่บคุมโรคตามที่่�กระที่รว่งสำาธัารณีสำุขึ้กำาหนดำ	 กรณี่พนักงานที่่�ม่ผลติดำเช่�อย่นยันดำังกล่าว่									

ยังไดำ้เขึ้้ารับการรักษัาในโรงพยาบาล	หร่อสำถ้านพยาบาล	จันกว่่าไดำ้รับผลการย่นยันจัากโรงพยาบาล	ให้กลับเขึ้้าปฏิิบัติงานไดำ้ตามปกติ	

  

	 อ่กที่ั�งบริษััที่ฯ	ไดำ้จััดำตั�งโครงการ 	“แพรินด้้าแบ�งปัน”	ริ�วมใจิสู้ภิัยโควิด้	นำาขึ้้าว่กล่อง	และนำ�าดำ่�ม	แพรนดำ้า	ช่ว่ยเหล่อพนักงาน		ครอบครัว่

ขึ้องผ้้ติดำเช่�อ	 และผ้้ที่่�ไดำ้รับผลกระที่บจัากสำถ้านกาณี์การแพร่ระบาดำขึ้องโควิ่ดำ-19	 ให้ผ่านพ้นว่ิกฤติน่�ไปด้ำว่ยกัน	 อาที่ิ	 ศ้นย์พักคอยเพ่�อส่ำงต่อ				

เขึ้ตบางนา	ศน้ย์แรกรบัเดำก็และเยาว่ชนบ้านเมตตา	ศน้ย์บรกิารฉด่ำวั่คซึ่น่	ผ้้ประกนัตน	ม.33	ในเขึ้ตพ่�นที่่�	8	เพ่�อเป็นการสำร้างกำาลังใจัและสำนับสำนนุ

การปฏิิบัติภารกิจัแก่บุคคลากรที่างการแพที่ย์	 เจั้าหน้าที่่�	 และอาสำาสำมัคร	 ในการรับม่อกับสำถ้านการณ์ีการแพร่ระบาดำขึ้องเช่�อไว่รัสำโคว่ิดำ-19										

(ระลอกใหม่)	ตลอดำจันหน่ว่ยคว่ามร่ว่มม่อบริการฉ่ดำว่ัคซึ่่นโคว่ิดำ-19	หน้�งในนำ�าใจัที่่�สำร้างสำรรค์สำังคมให้ร้้จััก	“การให้”	

	 ที่ั�งน่�บรษิัทัี่ฯ	ได้ำมอบหมายให้ฝ่่ายที่รพัยากรบุคคล	กำากับ	ติดำตามพนกังาน	พรอ้มออกกฎระเบย่บขึ้องบรษิัทัี่	เพ่�อกำาชับให้พนกังานที่กุคน

ปฏิิบัติอย่างเคร่งครัดำ	 เน่�องจัากบริษััที่ฯ	 ม่พนักงานจัำานว่นมาก	 จัำาเป็นที่่�จัะต้องม่มาตรการ	 ที่่�เขึ้้มงว่ดำ	 หากเกิดำการแพร่ระบาดำข้ึ้�นในลักษัณีะ

คลัสำเตอร์จัะที่ำาให้ม่ผ้้ติดำเช่�อจัำานว่นมากไดำ้

	 อย่างไรก็ตาม	แม้จัะม่การพัฒนาที่างการแพที่ย์และแผนรับม่อที่่�ตอบสำนองต่อเหตุการณี์การแพร่ระบาดำขึ้องโรคติดำเช่�อจัากไว่รัสำโคโรนา	

2019	(COVID-19)	ที่่�ม่ประสำทิี่ธิัภาพส้ำงข้ึ้�น	แตก่ารคาดำการณีค์ว่ามรนุแรงขึ้องผลกระที่บโดำยรว่มขึ้องการระบาดำครั�งต่อไปยังเป็นไปได้ำยากอย่าง

นอ้ยใน	3-5	ปีขึ้า้งหนา้	จัากการคาดำการณีเ์บ่�องตน้เช่�อว่่าระยะเว่ลาขึ้องผลกระที่บอาจัสัำ�นลงจัากการเร่ยนร้พ้ฤตกิรรมผ้บ้รโิภคเม่�อเกดิำโรคระบาดำ

ใหญ่บ่อยขึ้้�นและกลายเป็นเร่�องปกติในอนาคต	ซึ่้�งการดำำาเนินการและมาตรการขึ้องบริษััที่ที่ั�งหมดำน่�	 ก็จัะม่การที่บที่ว่น	พัฒนาและยกระดำับขึ้้�น																			

เพ่�อรองรบัโอกาสำและคว่ามเสำ่�ยงจัากโรคระบาดำใหญ่ที่่�บอ่ยข้ึ้�น	และคว่ามเป็นไปได้ำที่่�อาจัม่การกลายพนัธัุเ์ป็นสำายพันธัุ์ใหม่ไดำต้ลอดำเว่ลาในอนาคต
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กี่ารยึดห่ลุ่ักี่สากี่ลุ่	10	ป้ระกี่าร
ของ	UN	Global	Compact

สิทธิมน่ษัยชน	 หลักี่กี่ารท่�	1:		 สนับสน่นและเคารพในกี่ารปกี่ป้องสิทธิมน่ษัยชนท่�ประกี่าศในระด้ับสากี่ลติามขอบเขติอำานาจท่�	

	 	 	 เอื�ออำานวย

	 	 หลักี่กี่ารท่�	2:		 หมั�นติรวจติราด้แูลมิใหธ้ร่กี่จิของตินเขา้ไปม่ส�วนเกี่่�ยวข้องกี่บักี่ารล�วงละเมดิ้สิทธมินษ่ัยชนแรงงาน

	 ความม่�งมั�นท่�เป็นลายลักัษัณ์อักัษัริท่�เกั่�ยวข้้อง	 กัาริอ้างอิงริายงานความยั�งยืน	 หน้า

u	ค้่ม่อหลักการกำากับดำ้แลกิจัการ	และจัรรยาบรรณีธัุรกิจั	 u	สำารจัากประธัานกรรมการบริษััที่	 2

u	ช่องที่างการรับเร่�องร้องเร่ยนและการแจั้งเบาะแสำ	 	 และประธัานกรรมการบริหารกลุ่ม

      u	กลยุที่ธั์ดำ้านคว่ามยั�งย่น	 12

      u	กรอบการดำำาเนินงานดำ้านคว่ามยั�งย่น	 12

     u	นโยบายการเคารพสำิที่ธัิมนุษัยชน	 34

     u	การสำนับสำุนเป้าหมายการพัฒนาที่่�ยั�งย่นขึ้อง	 70-71

	 	 	 	 	 	 องค์การสำหประชาชติ	(UN	SDGs)

แริงงาน	 	 หลักี่กี่ารท่�	3:		 ส�งเสริมสนับสน่นเสร่ภาพในกี่ารรวมกี่ล่�มของแรงงานและรับรองสิทธิในกี่ารร�วมเจรจาติ�อรองอย�าง 

	 	 	 จริงจัง

	 	 หลักี่กี่ารท่�	4:		 ขจัด้กี่ารใช้แรงงานเกี่ณฑ์์และท่�เป็นกี่ารบังคับในท่กี่รูปแบบ

	 	 หลักี่กี่ารท่�	5:	 ยกี่เลิกี่กี่ารใช้แรงงานเด้็กี่อย�างจริงจัง

	 	 หลักี่กี่ารท่�	6:	 ขจัด้กี่ารเลือกี่ปฏิิบัติิในเรื�องกี่ารจ้างงานและกี่ารประกี่อบอาช่พ

	 ความม่�งมั�นท่�เป็นลายลักัษัณ์อักัษัริท่�เกั่�ยวข้้อง	 กัาริอ้างอิงริายงานความยั�งยืน	 หน้า

u	ค้่ม่อหลักการกำากับดำ้แลกิจัการ	และจัรรยาบรรณีธัุรกิจั	 u	สำารจัากประธัานกรรมการบริษััที่	 2

u	ช่องที่างการรับเร่�องร้องเร่ยนและการแจั้งเบาะแสำ	 	 และประธัานกรรมการบริหารกลุ่ม	

     u	กลยุที่ธัฺดำ้านคว่ามยั�งย่น	 13

      u	กรอบการดำำาเนินงานดำ้านคว่ามยั�งย่น	 12

     u	นโยบายการปฏิิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธัรรม	 35

     u	การสำนับสำุนเป้าหมายการพัฒนาที่่�ยั�งย่นขึ้อง	 70-71

	 	 	 	 	 	 องค์การสำหประชาชติ	(UN	SDGs)

สิ�งแวด้ล้อม หลักี่กี่ารท่�	7:		 สนับสน่นแนวทางกี่ารระแวด้	ระวังในกี่ารด้ำาเนินงานท่�อาจส�งผลกี่ระทบติ�อสิ�งแวด้ล้อม

	 	 หลักี่กี่ารท่�	8:		 อาสาจัด้ทำากี่ิจกี่รรมท่�ส�งเสริมกี่ารยกี่ระด้ับความรับผิด้ชอบติ�อสิ�งแวด้ล้อม

	 	 หลักี่กี่ารท่�	9:	 ส�งเสริมกี่ารพัฒนาและกี่ารเผยแพร�เทคโนโลย่ท่�เป็นมิติรติ�อสิ�งแวด้ล้อม

	 ความม่�งมั�นท่�เป็นลายลักัษัณ์อักัษัริท่�เกั่�ยวข้้อง	 กัาริอ้างอิงริายงานความยั�งยืน	 หน้า

u	ค้่ม่อหลักการกำากับดำ้แลกิจัการ	และจัรรยาบรรณีธัุรกิจั	 u	สำารจัากประธัานกรรมการบริษััที่	 2

u	ช่องที่างการรับเร่�องร้องเร่ยนและการแจั้งเบาะแสำ	 	 และประธัานกรรมการบริหารกลุ่ม

     u	กลยุที่ธั์ดำ้านคว่ามยั�งย่น	 13

      u	กรอบการดำำาเนินงานดำ้านคว่ามยั�งย่น	 12

      u	นโยบายการบริหารจััดำการดำ้านสำิ�งแว่ดำล้อม	 30

      u	การสำ่งเสำริมกิจักรรมชุมชนและสำังคม	 41

     u	การสำนับสำุนเป้าหมายการพัฒนาที่่�ยั�งย่นขึ้อง	 70-71

	 	 	 	 	 	 องค์การสำหประชาชติ	(UN	SDGs)
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กัาริต�อต้าน	 หลักี่กี่ารท่�	10:		ด้ำาเนินงานในกี่ารติ�อติ้านกี่ารท่จริติ	รวมทั�งกี่ารกี่รรโชกี่	และกี่ารให้สินบนในท่กี่รูปแบบ

กัาริท่จิริิต 

 ความม่�งมั�นท่�เป็นลายลักัษัณ์อักัษัริท่�เกั่�ยวข้้อง	 กัาริอ้างอิงริายงานความยั�งยืน	 หน้า

u	ค้่ม่อหลักการกำากับดำ้แลกิจัการ	และจัรรยาบรรณีธัุรกิจั	 u	สำารจัากประธัานกรรมการบริษััที่	 2

u	ค้่ม่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั�น	 	 	 และประธัานกรรมการบริหารกลุ่ม	

u	ช่องที่างการรับเร่�องร้องเร่ยนและการแจั้งเบาะแสำการแจั้ง	 u	กลยุที่ธั์ดำ้านคว่ามยั�งย่น	 13

      u	กรอบการดำำาเนินงานดำ้านคว่ามยั�งย่น	 12

      u	การต่อต้านการคอร์รัปชั�น	 46

      u	การบริหารจััดำการห่ว่งโซึ่่อุปที่าน	 48

      u	การบริหารจััดำการค้่ค้า	 40

     u	การสำนับสำุนเป้าหมายการพัฒนาที่่�ยั�งย่นขึ้อง	 70-71

	 	 	 	 	 	 องค์การสำหประชาชติ	(UN	SDGs)

กี่ารสนับัสน่นเป้้าห่มายกี่ารพัฒนาอย่างยั�งยืน

	 กลุ่มบริษััที่แพรนดำ้าฯ	 มุ่งมั�นดำำาเนินธุัรกิจัให้สำอดำคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่่�ยั�งย่นขึ้องสำหประชาชาติ	 (Sustainable	 Development	

Goals	 หร่อ	 SDGs)	 ที่ั�ง	 17	 เป้าหมาย	 ซึ่้�งเปร่ยบเสำม่อน	 “พิมพ์เข่ึ้ยว่”	 ขึ้องบริษััที่ฯ	 ในการสำร้างอนาคตที่่�ยั�งย่นให้แก่ผ้้ม่สำ่ว่นไดำ้เส่ำยทีุ่กฝ่่าย																	

ซึ่้�งบริษััที่ฯ	 ภ้มิใจัที่่�ได้ำสำนับสำนุนเป้าหมายการพัฒนาที่่�ยั�งย่นที่่�สำอดำคล้องกับข่ึ้ดำคว่ามสำามารถ้และศักยภาพการดำำาเนินงานขึ้องบริษััที่ฯ	 โดำยตรง	

จัำานว่น	6		เป้าหมาย	จัาก	17	เป้าหมาย	ดำังต่อไปน่�

 

	 เป้าหมายกัาริพัฒนาอย�างยั�งยืน	 กัาริสนับสน่นเป้าหมาย

  เป้าหมายท่�	5:  u	การเคารพสำิที่ธัิมนุษัยชน

  ความเท�าเท่ยม u	การปฏิิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธัรรม

    

 

  เป้าหมายท่�	8:  u	การบริหารที่รัพยากรบุคคล

  กัาริเติบโตทางเศริษัฐกัิจิและกัาริจิ้างงานท่�ด้่ u	การศ้กษัาระบบที่ว่ิภาค่

	 	 	 	 u	การสำ่งเสำริมอาช่พผ้้พิการ

    u	สำถ้าบันเร่ยนร้้กลุ่มแพรนดำ้า

    u	โครงการแก้ไขึ้ปัญหาหน่�สำินฯ

    u	สำหกรณี์ออมที่รัพย์
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	 ที่ั�งน่�โครงการเหล่าน่�	ยังม่สำ่ว่นในการสำนับสำนุนเป้าหมายการพัฒนาที่่�ยั�งย่นขึ้องสำหประชาชาติ	(Sustainable	Development	Goals	หร่อ	

SDGs)	อ่�น	ๆ 	ที่ั�ง	17	เปา้หมาย	โดำยที่างอ้อม	และกลุ่มบริษัทัี่แพรนดำา้ฯ		ยังคงมุ่งมั�นที่่�จัะบร้ณีาการเปา้หมายการพฒันาที่่�ยั�งย่นแห่งสำหประชาชาติ

(Sustainable	 Development	 Goals:	 SDGs)	 ที่ั�ง	 17	 เป้าหมาย	 เขึ้้ากับแผนการดำำาเนินงานดำ้านคว่ามยั�งย่นขึ้องบริษััที่ในระยะยาว่	 นอกจัากน่�	

บริษััที่ฯ	ยังดำำาเนินธุัรกิจัสำอดำคล้องกับแนว่ที่างขึ้้อตกลงแห่งสำหประชาชาติ	(United	Nations	Global	Compact:	UN	Global	Compact)	ในฐานะ

สำมาชกิภายใต้หลกัสำากล	10	ประการ	และเพ่�อเป็นการขัึ้บเคล่�อนภาคธุัรกิจัขึ้องไที่ยให้ตระหนกัถ้ง้คว่ามสำำาคญัขึ้องการดำำาเนนิธัรุกิจัตามหลกัการ

ดำังกล่าว่	 บริษััที่ฯ	 จั้งร่ว่มเป็นหน้�งใน	 15	 องค์กรสำมาชิกผ้้ร่ว่มก่อตั�งสำมาคมเคร่อขึ้่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเที่ศไที่ย	 (Global	 Compact								

Network	Thailand:	GCNT)

	 เป้าหมายกัาริพัฒนาอย�างยั�งยืน	 กัาริสนับสน่นเป้าหมาย

  เป้าหมายท่�	12:  u	การดำ้แลคว่ามปลอดำภัย	อาช่ว่อนามัย	และสำภาพแว่ดำล้อม	

  กัาริผลิตและบริิโภิคท่�ยั�งยืน	 	 ในการที่ำางาน

    u	โครงการตรว่จัสำอบคุณีภาพอาหาร

    u	โครงการคุณีภาพช่ว่ิต

    u	การม่คว่ามรับผิดำชอบต่อล้กค้า

    u	การบริหารจััดำการค้่ค้า

    u	การกำากับดำ้แลกิจัการที่่�ดำ่

    u	การบริหารคว่ามเสำ่�ยงและคว่บคุมภายใน

    u	การบริหารจััดำการห่ว่งโซึ่่อุปที่าน

    u	การพัฒนานว่ัตกรรมภายในองค์กร

    u	โครงการนว่ัตกรรม

    u	การบริหารจััดำการขึ้ยะ	ขึ้องเสำ่ย	และมลพิษั

    u	โครงการธันาคารขึ้ยะ

    u	โครงการ	7	สำ.

    u	การบริหารจััดำการนำ�า	 	

  เป้าหมายท่�	13:   u	การบริหารจััดำการพลังงาน

  ริับมือกัับกัาริเปล่�ยนแปลงสภิาพภิูมิอากัาศ u	การบริหารจััดำการก๊าซึ่เร่อนกระจัก

    u	โครงการอนุรักษั์สำิ�งแว่ดำล้อมและประหยัดำพลังงาน	

  เป้าหมายท่�	16:	  u	การม่คว่ามรับผิดำชอบต่อชุมชน	และสำังคม

  สันติภิาพและความสงบส่ข้ u	การต่อต้านการคอร์รัปชั�น

    u	การบริหารจััดำการคว่ามมั�นคงปลอดำภัยขึ้องไซึ่เบอร์

    u	การคุ้มครองขึ้้อม้ลสำ่ว่นบุคคล

    u	โครงการแพรนดำ้าแบ่งปัน

    u	โครงการแบ่งปัน	และสำานประโยชน์สำ้่สำังคม

    u	ศ้นย์พัฒนาเดำ็กเล็ก	

  เป้าหมายท่�	17:	  u	โครงการแพรนดำ้าแบ่งปัน

  ห่้นส�วนเพื�อกัาริพัฒนา u	โครงการแบ่งปัน	และสำานประโยชน์สำ้่สำังคม
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ช่่องทางกี่ารติดต่อ

หากม่ขึ้้อสำงสำัยหร่อขึ้้อเสำนอแนะ	สำามารถ้ติดำต่อไดำ้ที่่�:	สำำานักงานเลขึ้านุการบริษััที่ และนักลงทีุ่นสำัมพันธั์

บริิษััท	แพรินด้้า	จิิวเวลริ่�	จิำากััด้	(มหาชน)

อ่เมล์	:	cs@pranda.co.th;	ir@pranda.co.th																															

โที่รศัพที่์	:	+662	769-9999	ต่อ	431



บริษัท แพรนด�า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

รายงานความยั่งยืน 2564

28 ซอยบางนา-ตราด 28
แขวงบางนาใต� เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท� :  +66 2769 9999
โทรสาร  :  +66 2769 9998 

บริษัท แพรนด�า จิวเวลรี� จำกัด (มหาชน) 

รายงานความยั่งยืน 2564
บริษัท แพรนด�า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)




