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48 ปีที่่�ผ่่านมา
จุุดเริ่่�มต้้นของสุุนทริ่ียะแห่่งการิ่ริ่ังสุริ่ริ่ค์์งานฝีมือที�แพริ่นด้า            

ทุกชิ้่�นงานเริ่าสุร้ิ่างสุริ่ริ่ค์์ข้�นสุะท้อนถึ้งแริ่งบัันดาลใจุ                        

จุากการิ่สุเกต็้ช์ิ้ภาพ สุ่ก่าริ่สุร้ิ่างต้้นแบับั ไปจุนถ้ึงการิ่ผล่ต้งาน

ฝีมือค์ุณภาพสุ่งจุำานวนมาก ชิ้่างฝีมือผ้่เชีิ้�ยวชิ้าญของเริ่า          

สัุ�งสุมปริ่ะสุบัการิ่ณ์การิ่ด่แลเอาใจุใสุ่มาห่ลายทศวริ่ริ่ษ       

ริ่ังสุริ่ริ่ค์์ทุกชิ้่�นงานด้วยจุากห่ัวใจุ น่�ค์ือสุ่�งที� เริ่าเรีิ่ยกว่า                   

‘กระบวนการผ่ลิิตของแพรนด้้า’ 

กว่า 48 ปี แพริ่นด้ามุ่งมั�นที�จุะนำาค์วามสุำาเริ่็จุมาสุ่่พันธม่ต้ริ่          

ของเริ่า และด่แลล่กค้์าด้วยใจุ นำาพาแริ่งบัันดาลใจุสุ่่                       

ค์วามสุมบั่ริ่ณ์แบับัของการิ่ทำาเค์ริ่ื�องปริ่ะดับั นั�นค์ือ แพริ่นด้า
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วิ สั ย ที่ั ศ น์
เราจะเป็นพัันธมิิตรธุรกิิจ

ด้้านเคร่�องประด้ับชั้ั�นนำาของโลกิ

ที่่�ร่วมิสร้างความิเจริญเติบโต

และความิสำาเร็จให้้กิับค่่ค้า

อันที่รงคุณค่าของเรา
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RESURGENCE OF

	 การเปล่�ยน์แปลงข้องเทัคัโน์โลย่สัารสัน์เทัศใน์ทัศวิรรษั

ทั่�ผู้�าน์มูา	 เป็น์จั่ดเริ�มูต้่น์ข้องย่คัเศรษัฐกิจัดิจัิต่ัล	 (Digital	

Economy)	สั�งผู้ลให์ช่้วิิต่ประจัำาวินั์ข้องผูู้บ้รโิภคัข้บัเคัล่�อน์ดว้ิย

ระบบดิจัิต่ัล	 โดยสั่�อออน์ไลน์์กลายเป็น์สั�วิน์ห์นึ์�งข้องช่วิิต่														

ทั่�ผูู้บ้รโิภคัข้าดไมู�ได้	ไมู�วิ�าจัะเป็น์การติ่ดต่ามูข้�าวิสัาร	การเล่อก

ซ่�อสัิน์ค้ัา	 การเสัริมูทัักษัะคัวิามูรู้	 การเข้้าร�วิมูกิจักรรมู													

ทัางสัังคัมู	 รวิมูถูึงการแบ�งปัน์ข้้อมููลให์้ผูู้้อ่�น์รับรู้ได้อย�าง									

Real	Time	ผูู้บ้รโิภคัสัามูารถูเข้้าถูงึและศกึษัาข้้อมููลผู้ลติ่ภณัฑ์์

และไลฟ์์สัไต่ล์ทั่�ต่น์เองสัน์ใจัได้อย�างลึกซึ�งน์ำาไปสูั�คัวิามู

ต่้องการทั่� จัะเ ล่อกซ่�อผู้ลิต่ภัณฑ์์ทั่� มู่รูปแบบทั่�สัะทั้อน์																

คัวิามูต่้องการและไลฟ์์สัไต่ล์เฉพาะบ่คัคัล	

CRAFTSMANSHIP
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	 ธิร่กิจัสันิ์คัา้เคัร่�องประดบัซึ�งเป็น์สันิ์คัา้ไลฟ์์สัไต่ล์

ทั่�มู่เอกลกัษัณ์เฉพาะ	จึังไดร้บัประโยชน์์จัากเทัคัโน์โลย่

ออน์ไลน์์ใน์การสั่�อสัารข้้อมููลต่รงไปยงัผูู้บ้รโิภคัจัำาน์วิน์

มูากใน์เวิลาเดย่วิกัน์ไมู�วิ�าจัะเป็น์การถู�ายทัอดเร่�องราวิ

ข้องแบรน์ด	์คัวิามูคัดิสัรา้งสัรรคัแ์ละแรงบนั์ดาลใจัข้อง

ผูู้้ออกแบบ	 ห์ร่อขั้�น์ต่อน์การผู้ลิต่อัน์ละเอ่ยดประณ่ต่	

รวิมูถึูงการแบ�งปัน์ข้้อมููลระห์วิ�างผูู้้บริโภคัด้วิยกัน์								

เป็น์ผู้ลให์้กล่� มูผูู้้ บริ โภคัทั่� มู่ คัวิามูต่ระห์น์ักถูึ ง																			

คัวิามูแต่กต่�างใน์ด้าน์คั่ณภาพข้องเคัร่�องประดับ

เอกลักษัณ์ข้องแบรน์ด์	 และมู่คัวิามูเข้้าใจัผู้ลิต่ภัณฑ์์

อย�างลึกซึ�งมู่จัำาน์วิน์เพิ�มูขึ้�น์	 ประกอบกับวิิถู่ช่วิิต่แบบ	

New	 Normal	 จัากสัถูาน์การณ์การแพร�ระบาดข้อง									

โรคัติ่ดเช่�อไวิรัสัโคัโรน์า	 2019	 (Covid-19)	 ทัำาให์้											

ผูู้้บริโภคัจัำาน์วิน์มูากทัั�วิโลกใช้เวิลากับสั่�อออน์ไลน์์								

มูากยิ�งขึ้�น์	 จัึงเป็น์เห์ต่่ให์้เกิดกระแสัคัวิามูนิ์ยมูใน์

แบรน์ด์เคัร่�องประดบัทั่�รังสัรรคัจ์ัากช�างฝีมู่อคัณ่ภาพสังู

(Resurgence	of	Craftsmanship)	โดยเฉพาะอย�างยิ�ง

กล่�มู	Designer	Brand	และ	Affordable	Fine	Jewelry	Brand 

ทั่� จััดจัำาห์น่์ายผู้�าน์ช�องทัางออน์ไลน์์ ใน์อเมูริกา																			

และย่โรปมู่อัต่ราเต่ิบโต่ข้องยอดข้ายสัูง	 ซึ�งคัาดการณ์

วิ� ากระแสัคัวิามูน์ิยมูน่์�จัะ เ พิ�มู ขึ้�น์อย�างต่�อ เน์่� อง																																																			

เมู่�อเข้้าสูั�ย่คัเทัคัโน์โลย่โลกเสัมู่อน์	 (Metaverse)																

ซึ�งจัะเป็น์โอกาสัให้์แบรน์ด์ทั่�มู่ศักยภาพสัามูารถูสัร้าง

ประสับการณร์ปูแบบให์มู�และสัรา้งคัวิามูผู้กูพนั์ทั่�ลกึซึ�ง

กับผูู้้บริโภคั
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	 ด้วิยแผู้น์กลย่ทัธิ์ข้องบริษััทั	 แพรน์ด้า	 จัิวิเวิลร่�	

จัำากัด	 (มูห์าชน์)	 ทั่�มู่�งเน์้น์การสัร้างคัวิามูสััมูพัน์ธ์ิกับ

ลูกค้ัากล่�มู	 Designer	 Brand	 และ	 Affordable	 Fine	

Jewelry	 Brand	 ท่ั�มู่ศักยภาพมูาอย�างต่�อเน์่�อง	 และ

กระแสัคัวิามูน์ิยมูใน์แบรน์ด์เคัร่�องดับคั่ณภาพสูังทั่�		

กลบัมูาเต่บิโต่สูังขึ้�น์	(Resurgence	of	Craftsmanship)	

ดังกล�าวิ	 ใน์	 ปี	 2564	 บริษััทัฯ	 จัึงมู่ผู้ลประกอบการ							

กลับมูาเต่ิบโต่ทัั�งยอดข้ายและกำาไร	 ภายใต่้สัภาพ

เศรษัฐกิจัทั่�ทัา้ทัาย	โดยพจิัารณาได้จัากรายได้จัากการ

ข้ายปี	2564	เพิ�มูข้ึ�น์	17.8%	จัากปีก�อน์	และกำาไรจัาก

การดำาเน์ิน์งาน์เปล่�ยน์จัากข้าดทั่น์	126	ล้าน์บาทั	เป็น์

กำาไร	 96	 ล้าน์บาทั	 ซึ�งเป็น์ไปต่ามูกลย่ทัธิ์ทั่�บริษััทัได้

วิางไว้ิน์บัตั่�งแต่�การปรับโคัรงสัรา้งฐาน์ลูกคัา้เชงิกลย่ทัธ์ิ

เพ่�อกระจัายคัวิามูเส่ั�ยง	 โดยมู่�งเน้์น์กล่�มูลูกค้ัาทั่�มู่

ศักยภาพใน์การเต่ิบโต่ใน์ต่ลาด	Premium	Jewelry			
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	 สัำาห์รับปี	2565	บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	จัำากัด	(มูห์าชน์)	

มู่การปรับปร่งกระบวิน์การผู้ลิต่ให้์มู่ประสิัทัธิภิาพและมู่ประสิัทัธิผิู้ล

โดยพัฒน์าคัวิามูเช่�ยวิชาญข้องบ่คัลากรและการคัวิบคั่มูอัต่ราการ

สัญูเส่ัยใน์ขั้�น์ต่อน์การผู้ลิต่	ซึ�งจัะทัำาให์บ้รษิัทััฯ	มู่ต้่น์ทัน่์ใน์การผู้ลิต่

ทั่�ด่ข้ึ�น์	และมู่�งเน์้น์การสัร้างฐาน์ลูกคั้าเชิงกลย่ทัธิ์ทั่�มู่ศักยภาพการ

เต่ิบโต่อย�างยั�งย่น์	เพ่�อให์้บริษััทัฯ	มู่คัำาสัั�งซ่�อเข้้ามูาอย�างสัมูำ�าเสัมูอ

และต่�อเน์่�องรวิมูถูึงมู่�งเน้์น์การทัำางาน์ร�วิมูกับลูกคั้าใน์รูปแบบ	

Strategic	 Partner	 ซึ�งมู่การวิางแผู้น์ร�วิมูกัน์ใน์ระยะยาวิกับลูกค้ัา

รายสัำาคัญั	โดยมู่เปา้ห์มูายห์ลกัจัะเป็น์บรษิัทััผูู้ผู้้ลิต่ท่ั�มู่ประสัทิัธิภิาพ

ใน์ด้าน์บริการเพ่�อสัร้างมููลคั�าเพิ�มูให์้แก�บริษััทั	 ต่ลอดจัน์บริห์าร								

คั�าใช้จั�ายใน์การดำาเน์นิ์งาน์ให้์มู่ประสิัทัธิภิาพ	รวิมูถึูงการสัร้างคัวิามู

เช่�อมัู�น์และการสัร้างคัวิามูสััมูพัน์ธ์ิข้องลูกคั้าใน์ระยะยาวิใน์ฐาน์ะ

พนั์ธิมูติ่รทัางธิร่กจิัทั่�พรอ้มูจัะเติ่บโต่ไปดว้ิยกนั์	สัรา้งคัวิามูประทับั

ใจัให้์กับลูกคั้ารวิมูถึูงเป็น์แบรน์ด์เคัร่�องประดับทั่�ลูกคั้าไว้ิวิางใจั		

เพ่�อทัำาให์้แพรน์ด้า	สัามูารถูเต่ิบโต่อย�างต่�อเน์่�องและยั�งย่น์
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GROUP STRUCTURE

Pranda	Group	ดำาเน์นิ์ธิร่กจิัเป็น์ผูู้ผู้้ลิต่	จัดัจัำาห์น่์าย	และคัา้ปล่กเคัร่�องประดบัแทัเ้ป็น์ห์ลัก	ปัจัจับ่นั์เป็น์ผูู้น้์ำาด้าน์การสั�งออกเคัร่�องประดบัอญัมูณ่

ข้องไทัยซึ�งมู่การกระจัายฐาน์ลูกคั้าไปยังภูมูิภาคัทั่�สัำาคััญข้องโลก	อัน์ได้แก�	อเมูริกาเห์น์่อ	ย่โรป	และเอเช่ย

ผู้ ลิ ต่ เ คั ร่� อ ง ป ร ะ ดั บ อั ญ มู ณ่ ทั่� มู่

ประสิัทัธิภิาพใน์ด้าน์การประห์ยัดข้น์าด

การผู้ลติ่	(Economies	of	Scale)	สั�งผู้ล

ให้์ต้่น์ทั่น์ใน์การผู้ลิต่สิัน์ค้ัาเห์มูาะสัมู						

กับคั่ณภาพข้องสิัน์คั้า	 และได้กระจัาย

คัวิามูเสั่�ยงทัางด้าน์การผู้ลิต่เพ่�อให์้

คัรอบคัล่มูแทับทั่กระดับราคัาสัิน์ค้ัา	

โดยกล่�มูบริษััทัฯ	 มู่	 3	 โรงงาน์ใน์	

ประเทัศไทัย	และเว่ิยดน์ามู	อก่ทัั�งมู่ศูน์ย์

ออกแบบและพัฒน์าผู้ลิต่ภัณฑ์์ทั่�

สัามูารถูต่อบสัน์องคัวิามูต้่องการข้อง

ลูกคั้าได้อย�างคัรอบคัล่มู

บริษััทัฯ	 มู่บริษััทัย�อยทั่�เป็น์ฐาน์การ							

จััดจัำาห์น่์ายใน์ประเทัศอิน์เด่ย	 ทัั�งน่์�

บริษััทัฯ	 มู่การดำาเนิ์น์การเลิกกิจัการ			

จััดจัำาห์น่์ายข้องบริษััทัย�อยทั่�ประเทัศ

อังกฤษั	 และอเมูริกาต่ามูแผู้น์งาน์ทั่�						

วิางไว้ิ	 ทัำาให้์ฐาน์การจััดจัำาห์น่์ายมู่การ

บริห์ารคั�าใช้จั�ายใน์การดำาเน์ิน์งาน์ทั่�มู่

ประสิัทัธิภิาพ	สั�งผู้ลให์ส้ัามูารถูลดภาระ

ด้าน์การลงทั่น์และผู้ลประกอบการท่ั�

ข้าดทัน่์	รวิมูถูงึช�วิยเสัริมูสัภาพคัล�องให์้

กับกล่�มูบริษััทั			

ฐานการิ่ผล่ต้
(Production)
Sales Contribution

74%
Gross Margin

17%

ฐานการิ่จุัดจุำาห่น่าย
(Distribution)
Sales Contribution

4%
Gross Margin

39%

บรษิัทััฯ	มู่บรษิัทััย�อยทั่�มู่คัวิามูเช่�ยวิชาญ

ใน์การบริห์ารจััดการคั้าปลก่	ซึ�งรวิมูถูึง

ร้าน์ค้ัาปล่กข้องบริษััทัเอง	 และการจััด

จัำาห์น์่ายผู้�าน์คัู�คั้าปล่กท่ั�ได้รับการแต่�ง

ตั่�งคัรอบคัล่มูเอเช่ยและต่ะวัิน์ออกกลาง

เพ่�อเข้้าถูึงกล่�มูผูู้้บริโภคัเคัร่�องประดับ

โดยต่รง	ใน์ประเทัศไทัย	เว่ิยดน์ามู	และ

อังกฤษั	(E-commerce)

ฐานการิ่ค์้าปลีก
(Retail)

Sales Contribution

22%
Gross Margin

42%
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ริ่ายได้จุากการิ่ขาย

กำาไริ่จุากการิ่ดำาเน่นงานปกต้่

ค์วามเสุี�ยงด้านการิ่เง่น

กำาไริ่จุากการิ่ดำาเน่นงาน

กำาไริ่จุากการิ่ดำาเน่นงานปกต้่ริ่ายไต้ริ่มาสุ*

กริ่ะแสุเง่นสุดสุุทธ่
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ข้อม่ลทางการิ่เง่นที�สุำาค์ัญ  

  งบัการิ่เง่นริ่วม 2564 2563 2562 2561 2560

 ผลการิ่ดำาเน่นงาน      

	 รายได้จัากการข้าย	(ล้าน์บาทั)	 	 2,900	 2,462	 2,985	 2,794	 2,913

	 กำาไรข้ั�น์ต่้น์	(ล้าน์บาทั)	 	 687	 550	 784	 881	 828

	 อัต่รากำาไรข้ั�น์ต่้น์	 	 23.69%	 22.32%	 26.25%	 31.54%	 28.44%

 กำาไร	(ข้าดทั่น์)	จัากการดำาเน์ิน์งาน์ก�อน์หั์กคั�าเสั่�อมูราคัา	 181	 (27)	 (83)	 51	 (36)

	 และต่ัดจัำาห์น์่าย/1	(ล้าน์บาทั)	

	 อัต่รากำาไร	(ข้าดท่ัน์)	จัากการดำาเน์ิน์งาน์ก�อน์ห์ัก	 	 6.23%	 (1.10%)	 (2.78%)	 1.82%	 (1.23%)

	 คั�าเสั่�อมูราคัาและตั่ดจัำาห์น์่าย	

	 กำาไร	(ข้าดทั่น์)	จัากการดำาเน์ิน์งาน์/2	(ล้าน์บาทั)	 	 96	 (126)	 (157)	 (26)	 (123)

	 อัต่ราข้าดทั่น์จัากการดำาเน์ิน์งาน์/3	 	 3.32%	 (5.13%)	 (5.26%)	 (0.93%)	 (4.21%)

	 กำาไร	(ข้าดทั่น์)	สั�วิน์ทั่�เป็น์ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์ข้องบริษััทัฯ	 		 138	 (95)	 (241)	 168	 (161)

	 (ล้าน์บาทั)

	 อัต่รากำาไร	(ข้าดท่ัน์)	สัำาห์รับผูู้้ถู่อห์่้น์ข้องบริษััทัฯ	 	 4.76%	 (3.86%)	 (8.09%)	 6.00%	 (5.54%)

 ฐานะการิ่เง่น (ล้านบัาท)     

	 สัิน์ทัรัพย์ห์มู่น์เวิ่ยน์	 	 2,330	 2,430	 2,651	 2,621	 2,646

	 สัิน์ทัรัพย์รวิมู	 	 3,789	 4,041	 4,018	 4,054	 4,217

	 ห์น์่�สิัน์ห์มู่น์เวิ่ยน์	 	 1,279	 1,464	 1,491	 1,423	 1,853

	 ห์น์่�สิัน์รวิมู	 	 1,652	 1,917	 1,874	 1,774	 2,188

	 สั�วิน์ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์	 	 2,137	 2,124	 2,144	 2,280	 2,029

 อัต้ริ่าผลต้อบัแทน     

	 อัต่ราผู้ลต่อบแทัน์ต่�อสัิน์ทัรัพย์/4  3.41%	 (1.33%)	 (6.28%)	 3.32%	 (4.02%)

	 อัต่ราผู้ลต่อบแทัน์ต่�อเงิน์ลงทั่น์/5	 	 1.20%	 (0.95%)	 (5.45%)	 (3.05%)	 (3.43%)

 อัต่ราผู้ลต่อบแทัน์ต่�อสั�วิน์ข้องผูู้้ถู่อห้่์น์ข้องบริษััทัฯ/6	 	 6.33%	 (4.22%)	 (10.05%)	 7.17%	 (7.05%)

 ค์วามเสุี�ยง      

	 อัต่ราสั�วิน์สัภาพคัล�อง	(เทั�า)	 	 1.82		 1.66		 1.78		 1.84		 1.43

	 อัต่ราสั�วิน์สัภาพคัล�องห์มู่น์เวิ่ยน์เร็วิ/7	(เทั�า)	 	 0.55		 0.56		 0.65		 0.56		 0.32	

	 อัต่ราคัวิามูสัามูารถูชำาระดอกเบ่�ย/8	(เทั�า)	 		 10.93		 2.16		 2.24		 5.24		 1.11

	 อัต่ราสั�วิน์ห์น์่�สัิน์ต่�อสั�วิน์ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์	(เทั�า)	 	 0.77	 0.90	 0.87	 0.78	 1.08	

 ข้อม่ลต้่อหุ่้น (บัาท)     

	 มููลคั�าห์่้น์ต่ามูบัญช่	 	 	3.99	 4.43	 5.00		 5.74		 5.53 

 กำาไร	(ข้าดทั่น์)	ต่�อห์่้น์สั�วิน์ทั่�เป็น์ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์ข้องบริษััทัฯ	 0.25	 (0.19)	 (0.52)	 0.39		 (0.40)

	 เงิน์ปัน์ผู้ลต่�อห์่้น์/9	 		 0.10				 	-		 	-		 	-		 	-	

 จุำานวนหุ่้น (ล้านหุ่้น)  539.03 491.16 462.40 424.64 409.53

ห่มายเห่ตุ้ :  /1	 กำาไร	(ข้าดทั่น์)	จัากการดำาเน์ิน์งาน์ก�อน์ห์ักคั�าเสั่�อมูราคัาและต่ัดจัำาห์น์่ายมูาจัากกำาไรจัากการดำาเน์ิน์งาน์บวิกกลับคั�าเสั่�อมูราคัาและต่ัดจัำาห์น์่าย	 	
   /2	 กำาไร	(ข้าดทั่น์)	จัากการดำาเน์ิน์งาน์คัำาน์วิณมูาจัากรายได้จัากการข้าย	ห์ักต่้น์ทั่น์ข้าย	คั�าใช้จั�ายใน์การข้ายและบริห์าร		 	 	 	
   /3		อัต่ราข้าดทั่น์จัากการดำาเน์ิน์งาน์	=	กำาไร	(ข้าดทั่น์)	จัากการดำาเน์ิน์งาน์	/	ข้ายสั่ทัธิิ	 	 	 	 	
   /4	 อัต่ราผู้ลต่อบแทัน์ต่�อสัิน์ทัรัพย์	=	กำาไร	(ข้าดทั่น์)	สั่ทัธิิ	/	สัิน์ทัรัพย์รวิมู	(เฉล่�ย)	 	 	 	 	
   /5	 อัต่ราผู้ลต่อบแทัน์ต่�อเงิน์ลงทั่น์	=	กำาไร	(ข้าดทั่น์)	จัากการดำาเน์ิน์งาน์ห์ลังห์ักภาษั่	/	(สัิน์ทัรัพย์รวิมู	-	ห์น์่�สัิน์ห์มู่น์เวิ่ยน์ทั่�ไมู�มู่ภาระดอกเบ่�ย)	 	
   /6 อัต่ราผู้ลต่อบแทัน์ต่�อสั�วิน์ข้องผูู้้ถู่อห้่์น์ข้องบริษััทัฯ	=	กำาไร	(ข้าดทั่น์)	สั่ทัธิิข้องสั�วิน์ข้องผูู้้ถู่อห้่์น์ข้องบริษััทัฯ	/	สั�วิน์ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์ข้องบริษััทั	(เฉล่�ย)	  
   /7 อัต่ราสั�วิน์สัภาพคัล�องห์มู่น์เร็วิ	=	(เงิน์สัดและเงิน์ฝ่ากธิน์าคัาร	+	ห์ลักทัรัพย์ใน์คัวิามูต่้องการข้องต่ลาด	+	ลูกห์น์่�การคั้าสั่ทัธิิและต่ั�วิเงิน์รับสั่ทัธิิ)	/	ห์น์่�สัิน์ห์มู่น์เวิ่ยน์ 
   /8 อัต่ราคัวิามูสัามูารถูชำาระดอกเบ่�ย	=	(กระแสัเงิน์สัดจัากการดำาเน์ิน์งาน์	+	ดอกเบ่�ยจั�ายจัากการดำาเน์ิน์งาน์	+	ภาษั่)	/	ดอกเบ่�ยจั�ายจัากการดำาเน์ิน์งาน์และลงทั่น์ 
   /9	 สัำาห์รับผู้ลการดำาเน์ิน์งาน์ข้องปี	2564	คัณะกรรมูการบริษััทัมู่มูต่ิให้์น์ำาเสัน์อต่�อทั่�ประช่มูสัามูัญผูู้้ถู่อห์่้น์เพ่�อจั�ายเงิน์ปัน์ผู้ลจัากกำาไรสัะสัมูโดยใช้กำาไร	
	 	 	 	 สั่ทัธิิข้องปี	2555	 	
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ข้อม่ลทางการิ่เง่นที�สุำาค์ัญ  
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อัต้ริ่าผลต้อบัแทนต้่อสุ่นทริ่ัพย์ 

อัต้ริ่าสุ่วนสุภาพค์ล่อง

ค์วามสุามาริ่ถึในการิ่จุ่ายดอกเบัี�ย

ริ่ะยะเวลาขายสุ่นค์้าเฉลี�ย

กำาไริ่(ขาดทุน)ต้่อหุ่้นสุ่วนที�เป็นของผ่้ถึือหุ่้นของบัริ่่ษัทฯ

เก็บัริ่ะยะเวลาห่น่�เฉลี�ย

อัต้ริ่าสุ่วนห่น่�สุ่นต้่อสุ่วนของผ่้ถึือหุ่้น

จุำานวนวันที�ก่จุการิ่จุะได้ริ่ับัเง่นสุดจุากการิ่ดำาเน่นงาน 
(Cash Cycle)
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สุาริ่จุาก
ปริ่ะธานกริ่ริ่มการิ่

เริ่ียน ท่านผ่้ถึือหุ่้นทุกท่าน

	 จัากสัถูาน์การณ์โรคัระบาดไวิรัสัโคัโรน์า	 2019	 (COVID-19)			

ทั่�ยงัสั�งผู้ลต่�อเน์่�องจัน์ถูงึปัจัจับ่นั์	เป็น์ระยะเวิลาไมู�น้์อยกวิ�า	2	ปี	รฐับาล

แต่�ละประเทัศได้ใช้ทัั�งน์โยบายทัางด้าน์การเงิน์และการคัลังกระต้่่น์

เศรษัฐกิจั	 แต่�เศรษัฐกิจัโลกก็ยังคังประสับปัญห์าการถูดถูอยอย�าง

ร่น์แรง	ธิร่กจิัจัำาน์วิน์มูากไดป้ระกาศปิดกจิัการ	สั�งผู้ลให์อ้ตั่ราการวิ�างงาน์

เพิ�มูสูังขึ้�น์อย�างห์ล่กเล่�ยงมิูได้	 อัน์เน์่�องมูาจัากทั่กประเทัศยังคังใช้

น์โยบายปิดประเทัศเพ่�อจัำากัดการแพร�ระบาด	ประกอบกับกจิักรรมูทัาง

เศรษัฐกิจัภายใน์แต่�ละประเทัศไดห้์ย่ดชะงักเพราะภาคัรฐัออกมูาต่รการ

ทัั�งบังคัับและข้อคัวิามูร�วิมูมู่อใน์การห์ล่กเล่�ยงการใช้ช่วิิต่ใน์ทั่�ช่มูชน์	

รกัษัาระยะห์�าง	และเน้์น์การทัำางาน์จัากทั่�บา้น์	(Work	from	Home)	เป็น์ห์ลัก

 

	 สัำาห์รบัอ่ต่สัาห์กรรมูเคัร่�องประดบัอัญมูณย่�อมูไดร้บัผู้ลกระทับ

อย�างร่น์แรง	 เป็น์ผู้ลมูาจัากกำาลังซ่�อข้องผูู้้บริโภคัท่ั�มู่อยู�อย�างจัำากัด							

รวิมูทัั�งถููกกระทับด้วิยราคัาทัองคัำาท่ั�ยังอยู�ใน์ระดับสัูง	 ด้วิยเห์ต่่น่์�จัึง									

มู่โรงงาน์ท่ั�ผู้ลิต่เคัร่�องประดับอัญมูณ่เลิกกิจัการเป็น์จัำาน์วิน์มูาก													

ต่�อเน์่�องจัากปีก�อน์	เพราะประสับปัญห์าคัำาสัั�งซ่�อจัากลกูคัา้ทั่�ไมู�เพ่ยงพอ

กับคั�าใช้จั�ายใน์การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจั	

	 บริษัทัั	แพรน์ด้า	จิัวิเวิลร่�	จัำากัด	(มูห์าชน์)	ต่ระห์นั์กถึูงคัวิามูเสั่�ยง

จัากสัถูาน์การณ์น่์�	 จึังได้จััดตั่�งคัณะกรรมูการบริห์ารสัถูาน์การณ์											

การแพร�ระบาดข้องโรคัติ่ดเช่�อไวิรัสั	 Covid-19	 ประกอบด้วิย													

คัณะผูู้้บรหิ์ารระดับสังูผูู้ท้ัำาห์น์า้ทั่�รบัผู้ดิชอบบรหิ์ารจัดัการการเฝ่า้ระวัิง

ป้องกัน์	 และคัวิบคั่มูโรคัระบาด	 กำาห์น์ดมูาต่รการการป้องกัน์															

การแพร�ระบาด	 และดำาเน์ิน์การป้องกัน์ต่ามูมูาต่รการอย�างเข้้มูงวิด			

จัากการดำาเน์ิน์การข้องคัณะกรรมูการเฉพาะกิจัน่์�ประสับคัวิามูสัำาเร็จั

ต่ามูเป้าห์มูายทั่�กำาห์น์ดไว้ิ	 แมู้วิ�าใน์ปี	 2564	 จัะมู่การต่ิดเช่�อสูังส่ัดทั่�

ระดับประมูาณ	5%	ข้องพน์ักงาน์ทัั�งห์มูด	แต่�บริษััทัฯ	สัามูารถูคัวิบคั่มู

โรคัระบาดได้อย�างรวิดเร็วิ	 จัึงไมู�สั�งผู้ลกระทับต่�อการดำาเน์ิน์งาน์ข้อง

ฐาน์การผู้ลิต่ข้องบริษััทัฯ	เน์่�องมูาจัากบริษััทัฯ	มู่การจััดผู้ังการทัำางาน์

ข้องโรงงาน์แยกออกเป็น์แต่�ละกล่�มูงาน์ชัดเจัน์	 ซึ�งเป็น์การเวิ้น์														

ระยะห์�างใน์การทัำางาน์จึังป้องกัน์การแพร�กระจัาย	 ข้องโรคัระบาด										

ได้อย�างมู่ประสัิทัธิิภาพ														

บริษััที่ฯ ได้้ปรับโครงสร้างกิลุ่มิบริษััที่จากิ 4 กิลุ่มิ
ธุรกิิจเด้ิมิ ประกิอบด้้วย กิลุ่มิธุรกิิจกิารผู้ลิต                    
กิลุ่มิธุรกิิจจัด้จำาห้น่าย กิลุ่มิธุรกิิจค้าปล่กิ และ            
กิ ลุ่มิธุรกิิจสนับสนุน เป็น 3 กิ ลุ่มิธุรกิิจให้ม่ิ                
ประกิอบด้้วย กิลุ่มิธุรกิิจกิารผู้ลิตและกิลุ่มิธุรกิิจ        
Omnichannel Distribution และกิลุ่มิธุรกิิจสนับสนุน
เพั่�อให้้สอด้คล้องกิับโครงสร้างตลาด้ในยุคด้ิจิที่ัล            
ที่่� ม่ิพัลวัตส่งสำาห้รับกิารด้ำาเนินกิารของบริษััที่                 
ในปัจจุบันและอนาคต
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นายปริ่ีดา เต้ียสุุวริ่ริ่ณ์

ประธิาน์กรรมูการบริษััทั

	 จัากการทั่�บรษิัทััฯ	ไดเ้ริ�มูปรบักลย่ทัธิก์ารดำาเนิ์น์ธิร่กจิัน์บัตั่�งแต่�

ปี	 2561	 โดยมู่�งลดข้น์าดฐาน์การจััดจัำาห์น่์ายใน์ต่�างประเทัศเพ่�อ									

ปรบัตั่วิต่ามูสัภาพต่ลาดทั่�เปล่�ยน์แปลงไปและห์ย่ดผู้ลข้าดทัน่์	บรษิัทััฯ

ได้ย้ายลูกคั้าทั่�มู่ศักยภาพมูาเป็น์ลูกค้ัาข้องฐาน์การผู้ลิต่โดยต่รงเพ่�อ

สัร้างคัวิามูได้เปร่ยบใน์การแข้�งขั้น์	 กลย่ทัธ์ิน่์�เป็น์ทั่�มูาข้องการปรับ

โคัรงสัร้างข้องกล่�มูบริษัทััใน์ปี	2564	โดยทัางบรษิัทััฯ	ไดป้รบัโคัรงสัร้าง

กล่�มูบริษััทัจัาก	 4	 กล่�มูธิ่รกิจัเดิมู	 ประกอบด้วิย	 กล่�มูธิ่รกิจัการผู้ลิต่	

กล่�มูธิ่รกิจัจััดจัำาห์น่์าย	 กล่�มูธิ่รกิจัค้ัาปล่ก	 และกล่�มูธิ่รกิจัสันั์บสัน่์น์									

เป็น์	3	กล่�มูธิ่รกิจัให์มู�	ประกอบด้วิย	กล่�มูธิ่รกิจัการผู้ลิต่	และกล่�มูธิ่รกิจั 

Omnichannel	Distribution	และกล่�มูธิร่กจิัสัน์บัสัน่์น์	เพ่�อให้์สัอดคัลอ้ง

กับโคัรงสัร้างต่ลาดใน์ย่คัดิจัิทััลทั่�มู่พลวิัต่สัูงสัำาห์รับการดำาเน์ิน์การ									

ข้องบริษััทัใน์ปัจัจั่บัน์และอน์าคัต่	 	 มู่รายละเอ่ยดอย�างย�อข้องแต่�ละ								

ฐาน์ธิ่รกิจัทั่�เป็น์แกน์ห์ลักข้องบริษััทัดังน์่�		

 >>  กลุ่มธุริ่ก่จุการิ่ผล่ต้	 มู่�งเน์้น์การผู้ลิต่ให้์ฐาน์ลูกคั้าห์ลักทั่�มู่

ศักยภาพจัำาน์วิน์	15	ราย	และรายย�อยทัั�วิไป		

 >>  กลุ่มธุริ่ก่จุ Omnichannel Distribution	มู่�งเน์้น์การข้ายใน์

รูปแบบ	 Omnichannel	 ภายใต้่แบรน์ด์สัิน์คั้าข้องต่น์เอง	

(Owned	Brands)	ซึ�งมู่การปรบัรปูแบบการให์บ้รกิารท่ั�เพิ�มู

คัวิามูสัะดวิกให์้กับลูกคั้ามูากข้ึ�น์	

	 สัำาห์รับผู้ลประกอบการประจัำาปี	2564	บรษิัทััฯ	มู่รายได้จัากการ

ข้าย	2,900.54	ล้าน์บาทั	เพิ�มูข้ึ�น์	438.24	ล้าน์บาทั	เมู่�อเทั่ยบกับงวิด

เด่ยวิกัน์ข้องปีก�อน์	2,462.30	ล้าน์บาทั	ห์ร่อคัิดเป็น์อัต่ราการเต่ิบโต่

ร้อยละ	17.79	และมู่อัต่รากำาไรข้ั�น์ต่้น์	 (Gross	Margin)	อยู�ทั่�ร้อยละ	

23.69	ซึ�งเพิ�มูขึ้�น์จัากปีก�อน์	และมู่กำาไรจัากการดำาเน์นิ์งาน์	(Operating	

Profit)	96.32	ลา้น์บาทั	คัดิเป็น์การเต่บิโต่ร้อยละ	176.19	รวิมูทัั�งจัาก

การอ�อน์คั�าข้องเงิน์บาทัเมู่�อเทั่ยบกับงวิดเด่ยวิกัน์ข้องปีก�อน์ทัำาให้์

บริษััทัฯ	มู่ผู้ลกำาไรจัากอัต่ราแลกเปล่�ยน์จัำาน์วิน์	77.16	ล้าน์บาทั	สั�งผู้ลให์้

บริษัทััฯ	มู่กำาไรสั�วิน์ท่ั�เป็น์ข้องผูู้ถู่้อห้่์น์บรษิัทััฯ	138.17	ล้าน์บาทั	เพิ�มูขึ้�น์

จัาก	233.27	ล้าน์บาทั	ห์ร่อคัิดเป็น์ร้อยละ	245.26	เทั่ยบจัากปีก�อน์	

	 บริษััทัฯ	 ยังคังมู่ฐาน์ะทัางการเงิน์ท่ั�มัู�น์คังโดยพิจัารณาได้จัาก		

ห์น์่�สัิน์ต่�อทั่น์	(Debt	to	Equity)	เพ่ยง	0.77	เทั�า	และจัากการทั่�บริษััทัฯ

มู่การจั�ายคั่น์ห์น่์�มูาอย�างต่�อเน์่�องสั�งผู้ลให์้คั�าใช้จั�ายทัางการเงิน์ลดลง	

รวิมูทัั�งบริษััทัฯ	 ยังคังมู่สัภาพคัล�องโดยพิจัารณาได้จัากอัต่ราสั�วิน์

ทั่น์ห์มู่น์เวิ่ยน์	(Current	Ratio)	ทั่�สัูงถูึง	1.82	เทั�า	และกระแสัเงิน์สัด

จัากการดำาเน์ิน์งาน์	300.84	ล้าน์บาทั	และมู่เงิน์สัดคังเห์ล่อใน์กิจัการ	

397.82	ล้าน์บาทั	

	 ปี	2565	น่์�เป็น์อก่ห์นึ์�งปีแห์�งคัวิามูทัา้ทัายเน์่�องจัากยังมู่การแพร�

ระบาดข้องโรคัต่ิดเช่�อไวิรัสัโคัโรน์า	 2019	 (COVID-19)	 คั่กคัามู

เศรษัฐกจิัโลก	ซึ�งบรษิัทััฯ	ต่ระห์นั์กถูงึปัจัจัยัเสั่�ยงทั่�ยงัคังมู่อยู�	จังึไดป้รบั

เปล่�ยน์โคัรงสัร้างการบริห์ารงาน์ข้องกล่�มูบริษััทัให์้อยู�ภายใต่้การ

บริห์ารจััดการข้องคัณะกรรมูการบริห์ารกล่�มู	 โดยประกอบด้วิย	

กรรมูการผูู้้จัดัการสัายงาน์ทั่�มู่คัวิามูรู้คัวิามูเช่�ยวิชาญมูาทัำางาน์ร�วิมูกนั์

อย�างเป็น์ระบบเพ่�อให์ส้ัอดคัล้องกบัทัศิทัางข้อง	New	Normal	ท่ั�เปล่�ยน์

พฤติ่กรรมูข้องผูู้้บริโภคัไปสูั�สัังคัมูออน์ไลน์์	 อัน์ได้แก�	 E-Commerce	

และ	 Social	 Commerce	 อ่กทัั�งบริษััทัฯ	 ได้วิางแผู้น์รองรับการปฎิิวัิติ่

อ่ต่สัาห์กรรมูคัรั�งทั่�	5	จัักรวิาลน์ฤมูิต่	(METAVERSE)	ไวิ้ใน์ระดับห์น์ึ�ง 

	 	 	 เปา้ห์มูายใน์ปี	2565	ข้องกล่�มูธิร่กจิัการผู้ลิต่	และกล่�มูธิร่กจิั

	Omnichannel	Distribution	มู่รายละเอ่ยดดังน์่�

   >>  กลุ่มธุริ่ก่จุการิ่ผล่ต้	 	 เป็น์การสัร้างฐาน์ลูกคั้าเชิงกลย่ทัธิ์			

เพ่�อให้์มู่คัำาสัั�งซ่�อสัมูำ�าเสัมูอและต่�อเน์่�อง	 สั�งมูอบสัิน์คั้า										

ทััน์เวิลา	 100%	 เพ่�อสัร้างคัวิามูมัู�น์ใจัให์้กับลูกคั้า	 ใสั�ใจั								

ทั่กสัายสััมูพัน์ธิ์	เพิ�มูคัวิามูผูู้กพัน์ใน์องคั์กร	

>>  กลุ่มธุริ่กจุ่ Omnichannel Distribution เป็น์ผูู้้คัา้ปล่กเคัร่�อง

ประดับ	 Fine	 Jewelry	 ใน์เอเช่ยต่ะวัิน์ออกเฉ่ยงใต้่และ								

เอเช่ยใต้่	 ท่ั�มู่�งเน์้น์ผูู้้บริโภคัเป็น์ศูน์ย์กลาง	 รวิมูถึูงข้ยาย						

ช�องทัางจััดจัำาห์น่์ายไปยัง	 Online	 เพ่�อเข้้าถูึงผูู้้บริโภคั

โดยต่รงทัั�วิโลก

	 สัำาห์รับเป้าห์มูายด้าน์คัวิามูยั�งย่น์องคั์กรจัะมู่�งสัร้างการเต่ิบโต่	

มัู�น์คัง	 ยั�งย่น์	 ท่ั�คัรอบคัล่มูมิูติ่สิั�งแวิดล้อมู	 สัังคัมู	 และบรรษััทัภิบาล	

(Environmental,	 Social	 and	 Governance:	 ESG)	 โดยสัามูารถู																	

ดูรายละเอ่ยดใน์รายงาน์คัวิามูยั�งย่น์ได้ทั่� เวิ็บไซต์่ข้องบริษััทัฯ															

www.pranda.com	อน์ึ�งคัณะกรรมูการบริษััทั	ได้แต่�งต่ั�งคัณะกรรมูการ

สั�งเสัริมูคั่ณคั�าร�วิมูและคัวิามูยั�งย่น์องคั์กรให์้เป็น์ผูู้้รับผู้ิดชอบและ								

กำากับดูแลใน์เร่�องคัวิามูยั�งย่น์ข้ององคั์กร

	 ส่ัดทั้ายน่์�	 ใน์น์ามูข้องคัณะกรรมูการ	 บมูจั.	 แพรน์ด้า	 จัิวิเวิลร่�				

ข้อข้อบคั่ณผูู้้ถู่อห้่์น์	 และผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัยทั่กกล่�มูทั่�มูอบคัวิามูไว้ิวิางใจั	

เข้้าใจั	 และสันั์บสัน่์น์บริษััทัฯ	 ต่ลอดมูา	 คัณะกรรมูการบริษััทั																

คัณะอน่์กรรมูการ	 คัณะผูู้้บริห์าร	 และพน์ักงาน์ยังคังมู่�งมัู�น์	 ทั่�มูเทัใน์		

การปฏิิบัต่ิห์น้์าทั่�ข้องต่น์เองภายใต้่ห์ลักสัากล	UN	 Global	 Compact	

และจัริยธิรรมู	จัรรยาบรรณใน์การดำาเนิ์น์ธิ่รกิจั	การต่�อต่้าน์การทั่จัริต่

คัอร์รัปชั�น์ใน์ทั่กรูปแบบโดยคัำานึ์งถูึงประโยชน์์สูังส่ัดร�วิมูกัน์ข้อง															

ผูู้้มู่สั�วิน์ได้สั�วิน์เสั่ย
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ค์ณะกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ษัทและที�ปริ่้กษา/
ค์ณะกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ห่าริ่กลุ่ม

นายปร่ด้า  เต่ยสุวรรณ์์
ประธิาน์กรรมูการบริษััทั

นางสุนันที่า  เต่ยสุวรรณ์์
กรรมูการบริษััทั	/	

กรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์

นายเด้ชา  นันที่นเจริญกุลิ
กรรมูการบริษััทั	/	

กรรมูการบริห์ารกล่�มู	/
กรรมูการการเงิน์และบริห์ารคัวิามูเสั่�ยง

นายปราโมที่ย์  เต่ยสุวรรณ์์
รองประธิาน์กรรมูการบริษััทั	/	

กรรมูการบริห์ารกล่�มู	/	
กรรมูการการเงิน์และบริห์ารคัวิามูเสั่�ยง	/	
กรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์ 

นางปราณ์ี  คุุณ์ประเสริฐ             
กรรมูการบริษััทั	/	

ประธิาน์กรรมูการบริห์ารกล่�มู/	
กรรมูการการเงิน์และบริห์ารคัวิามูเสั่�ยง	/	
กรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์

นางพนิด้า  เต่ยสุวรรณ์์
ทั่�ปรึกษัาคัณะกรรมูการบริษััทั	/

กรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์

นางประพ่ร์  สรไกรกิติกูลิ
กรรมูการบริษััทั	/	

กรรมูการการเงิน์และบริห์ารคัวิามูเสั่�ยง	/	
กรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์

นางสาวพิที่ยา  เต่ยสุวรรณ์์
กรรมูการบริษััทั	/	

กรรมูการบริห์ารกล่�มู	/	
กรรมูการการเงิน์และบริห์ารคัวิามูเสั่�ยง
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นางรวิฐา  พงศ์นุชิต
กรรมูการอิสัระ	/	

ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ	/	
ประธิาน์กรรมูการสัรรห์า
และกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์

นายชนัตถ์์  สรไกรกิติกูลิ
ประธิาน์กรรมูการการเงิน์และ

บริห์ารคัวิามูเสั่�ยง	/	
กรรมูการบริห์ารกล่�มู

นายจำานงคุ์  วัฒนเกส
กรรมูการอิสัระ	/	
กรรมูการต่รวิจัสัอบ

ศาสตราจารย์ ด้ร.ชาญณ์รงคุ์  พรรุ่งโรจน์
ประธิาน์กรรมูการสั�งเสัริมูคั่ณคั�าร�วิมู

	และคัวิามูยั�งย่น์องคั์กร	/	
กรรมูการบริห์ารกล่�มู

นายปิติพงษ์์  เต่ยสุวรรณ์์
กรรมูการบริห์ารกล่�มู
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นางปราณ์ี คุุณ์ประเสริฐ
กรรมูการผูู้้จััดการ

สัายพัฒน์าผู้ลิต่ภัณฑ์์	&	ต่้น์แบบ	(รักษัาการ)

นายเด้ชา นันที่นเจริญกุลิ
กรรมูการผูู้้จััดการ
สัายการต่ลาด

นายปราโมที่ย์  เต่ยสุวรรณ์์
กรรมูการผูู้้จััดการ

สัายผู้ลิต่	(รักษัาการ)

นายชนัตถ์์ สรไกรกิติกูลิ
กรรมูการผูู้้จััดการ

สัายการเงิน์	&	บริห์ารคัวิามูเสั่�ยง

 ศ.ด้ร. ชาญณ์รงคุ์ พรรุ่งโรจน์
กรรมูการผูู้้จััดการ

สัายพัฒน์าคัวิามูยั�งย่น์องคั์กร

นางสาวพิที่ยา เต่ยสุวรรณ์์
กรรมูการผูู้้จััดการ

สัายซัพพลายเชน์และอัญมูณ่

นายปิติพงษ์์ เต่ยสุวรรณ์์
กรรมูการผูู้้จััดการ

สัาย	Omnichannel	Retailing

กริ่ริ่มการิ่ผ่้จุัดการิ่
บัมจุ.แพริ่นด้า จุ่วเวลริ่ี�
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กริ่ริ่มการิ่ผ่้จุัดการิ่บัริ่่ษัทย่อย 
และบัริ่่ษัทริ่่วม

นางปราณ์ี คุุณ์ประเสริฐ      
รักษัาการกรรมูการผูู้้จััดการ

บริษััทั	พร่มู�าโกลด์	อิน์เต่อร์เน์ชั�น์แน์ล	จัำากัด

นายสันติภาพ ริยาย
กรรมูการผูู้้จััดการ

Pranda	Vietnam	Co.,	Ltd.

Mr. Vinod Tejwani
กรรมูการผูู้้จััดการ

Pranda	Jewelry	Private	Limited

นายสมศักด้ิ� ศร่เรืองมนต์
กรรมูการผูู้้จััดการ

บริษััทั	แพรน์ด้า	ลอดจัิ�ง	จัำากัด

นายปิติพงษ์์ เต่ยสุวรรณ์์
รักษัาการกรรมูการผูู้้จััดการ

Pranda	UK	Limited

Mr. Heechan Song
กรรมูการผูู้้จััดการ

บริษััทั	เคัแซด	-	แพรน์ด้า	จัำากัด
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โค์ริ่งสุริ่้างกลุ่มบัริ่่ษัท

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

มู่ผู้ลบังคัับใช้	วิัน์ทั่�	1	มูกราคัมู	2565
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ด้านธุริ่ก่จุกลุ่มสุ่นค์้าแบัริ่นด์ของต้นเอง (OBM) 

จัะมู่�งเน้์น์กลย่ทัธ์ิการข้ายใน์รูปแบบ	 Omnichannel	 ผู้สัาน์ทั่กช�องทัาง							

ทัั�งออฟ์ไลน์์และออน์ไลน์์อย�างไร้รอยต่�อ	ทัำาให์้ลูกคั้าสัามูารถูเข้้าถูึงสัิน์คั้า

และบรกิารไดห้์ลากห์ลายช�องทัาง	และมู่การเช่�อมูโยงข้้อมููลข้องลกูคัา้อย�าง

รอบด้าน์ผู้�าน์ทั่กช�องทัางการข้าย	 รวิมูถูึงต่อบสัน์องคัวิามูต่้องการข้อง

ลกูคัา้ได้อย�างต่�อเน์่�อง	ไมู�วิ�าจัะเป็น์การเสัน์อสิัน์คัา้ผู้�าน์ทัางช�องทัางค้ัาปล่ก

(Retail)	 ช�องทัาง	 E-Channel	 ทั่กแพลต่ฟ์อร์	 อาทัิ	 เวิ็บไซต่์	 	 Online								

Marketplaces	และ	Social	commerce)		ด้าน์ช�องทัางคั้าปล่ก	บริษััทัฯ	จัะ

มู่�งพฒัน์าข้ยายธิร่กิจัคัา้ปล่กผู้�าน์ทัางร้าน์คัา้ปล่กข้องต่น์เอง	(Own	Retailer) 

และร้าน์คั้าข้องคัู�คั้า	(Authorized	Retailer)	ภายใต่้แบรน์ด์	“PRIMA”	ซึ�ง

มู่แน์วิคิัดเพ่�อต่อบโจัทัย์ไลฟ์์สัไต่ล์ข้องผูู้บ้ริโภคัร่�น์ให์มู�	โดยมู่�งเน์น้์ประเทัศ

ใน์ภูมูิภาคัเอเช่ยและต่ะวัิน์ออกกลางทั่�มู่อัต่ราการเต่ิบโต่ข้องเศรษัฐกิจั	

สัำาห์รับช�องทัาง	E-Channel	ได้มู่�งเน์้น์ข้ยายฐาน์การจััดจัำาห์น์่ายผู้�าน์ช�อง

ทัางอ่คัอมูเมูิร์ซข้องต่น์เอง		(Own	E-Commerce)	และช�องทัางออน์ไลน์์

มูาร์เก็ต่เพลสั	 (Online	Marketplaces)	 โดยเฉพาะใน์อังกฤษัและย่โรป										

โดยมู่เปา้ห์มูายเพ่�อข้ยายฐาน์ลูกคัา้และสัร้างคัวิามูเช่�อมัู�น์ใน์แบรน์ด์สิัน์คัา้

ต่ลอดจัน์พัฒน์าสัิน์ค้ัาให์มู�ท่ั�มู่คัวิามูห์ลากห์ลายออกสูั�ต่ลาดมูากขึ้�น์												

รวิมูถูึง	Social	commerce		อาทัิ	Facebook,	Instragram	ห์ร่อ	Line	เพ่�อ

เป็น์อ่กห์นึ์�งช�องทัางทั่�ต่ิดต่�อกับลูกคั้าโดยต่รงเห์มู่อน์การข้ายห์น้์าร้าน์									

รวิมูถูึงการสัร้างคัวิามูสััมูพัน์ธิ์ทั่�ด่กับลูกคั้า	

กล�าวิสัร่ปไดว้ิ�า	การตั่�งเปา้ห์มูายรากฐาน์สััดสั�วิน์รายไดธ้ิร่กจิัข้องกล่�มูบรษิัทััฯ

ทั่�สัมูด่ลจัะน์ำามูาซึ�งการเต่ิบโต่ข้องรายได้รวิมูกล่�มูบริษััทัฯ	 อย�างยั�งย่น์							

รวิมูถูึงบริษััทัฯ	 มู่�งเน์้น์ไปยังการข้ายแบบ	Omnichannel	 ซึ�งเป็น์กลย่ทัธ์ิ									

ทั่�ช�วิยเพิ�มูยอดข้ายให์้สัูงข้ึ�น์	 เน์่�องจัากลูกคั้าสัามูารถูสัั�งข้องและได้รับการ

บริการทั่�ด่เย่�ยมูทั่กช�องทัาง	 ต่อบโจัทัย์ไลฟ์์สัไต่ล์ทั่�ห์ลากห์ลายใน์ปัจัจั่บัน์

ได้เป็น์อย�างด่

ท่ศทาง
ของแพริ่นด้า

บัริ่่ษัท แพริ่นด้า จุ่วเวลริ่ี� จุำากัด (มห่าชิ้น) 
ซึ�งดำาเน์นิ์ธิร่กิจัดา้น์เคัร่�องประดับมูาแลว้ิเป็น์เวิลากวิ�า	4	ทัศวิรรษั

แบ�งธิ่รกิจัออกเป็น์	2	ประเภทั	ประกอบด้วิย	ธิ่รกิจักล่�มูสัิน์คั้า

รบัจัา้งออกแบบและผู้ลติ่	(ODM)	และธิร่กจิักล่�มูสันิ์คัา้แบรน์ด์

ข้องต่น์เอง	 (OBM)	 ทิัศทัางใน์อน์าคัต่ข้องธิ่รกิจักล่�มูสิัน์ค้ัา

รับจั้างออกแบบและผู้ลิต่	 (ODM)	 จัะมู่�งข้ยายธิ่รกิจัโดยใช้

ประสับการณ์	 และคัวิามูเช่�ยวิชาญใน์ต่ลาดสัร้างเสัริมูโอกาสั

การเต่ิบโต่ข้องคัู�ค้ัา	 สั�วิน์ธิ่รกิจักล่�มูสิัน์ค้ัาแบรน์ด์ข้องต่น์เอง	

(OBM)	จัะมู่�งข้ยายธิร่กิจัโดยน์ำาเสัน์อผู้ลติ่ภณัฑ์์ทั่�มู่คัวิามูแต่ก

ต่�าง	และเห์มูาะสัมูกบัต่ลาดเปา้ห์มูายข้องคัู�คัา้	โดยบรษิัทััฯ	ตั่�ง

เป้าห์มูายสััดสั�วิน์รายได้ทั่�สัมูด่ลกัน์ระห์วิ�างธิ่รกิจักล่�มูสัิน์คั้า

รบัจัา้งออกแบบและผู้ลติ่	(ODM)	และธิร่กิจักล่�มูสิัน์คัา้	แบรน์ด์

ข้องต่น์เอง	 (OBM)	 เพ่�อวิางรากฐาน์รายได้รวิมูข้องกล่�มู

บริษััทัฯ	ให์้เกิดการเต่ิบโต่ใน์ระยะยาวิอย�างยั�งย่น์	

ด้านธุริ่ก่จุกลุ่มสุ่นค์้าริ่ับัจุ้างออกแบับัและผล่ต้ (ODM)

จัะมู่�งเน์้น์การผู้ลิต่	 (Production)	 สัิน์คั้าจัำาน์วิน์มูากทั่�มู่

คั่ณภาพระดับสัากลท่ั�มูาจัากช�างฝีมู่อท่ั�ท่ั�มูเทัด้วิยห์ัวิใจั									

และเอาใจัใสั�ทั่กรายละเอ่ยด	 (Mass	 Craftsmanship)																			

เพ่�อต่อบสัน์องคัวิามูต้่องการข้องลูกค้ัาได้อย�างคัรอบคัล่มู	

กล่�มูบรษิัทััฯ	มู่การปรับปร่งกระบวิน์การผู้ลิต่ให์มู่้ประสัทิัธิภิาพ

และมู่ประสัิทัธิิผู้ล	 โดยพัฒน์าคัวิามูเช่�ยวิชาญข้องบ่คัลากร

และการคัวิบคั่มูอัต่ราการสูัญเส่ัยใน์ขั้�น์ต่อน์การผู้ลิต่	 ซึ�งจัะ

ทัำาให้์บรษิัทััฯ	มู่ต้่น์ทัน่์ใน์การผู้ลิต่ทั่�ด่ขึ้�น์	และมู่�งเน้์น์การสัร้าง

ฐาน์ลูกคั้าเชิงกลย่ทัธิ์	 อาทัิ	 กล่�มูด่ไซเน์อร์แบรน์ด์	 และกล่�มู	

Affordable	Fine	Jewelry	ท่ั�มู่ศักยภาพการเต่บิโต่อย�างยั�งย่น์

เพ่�อให์้บริษััทัฯ	 มู่ออเดอร์สัมูำ�าเสัมูอและต่�อเน์่�อง	 รวิมูถึูง											

มู่�งเน์น้์การทัำางาน์ร�วิมูกับลกูคัา้ใน์รูปแบบ	Strategic	Partner	

ซึ�งมู่การวิางแผู้น์ร�วิมูกัน์ใน์ระยะยาวิกับลูกคั้ารายสัำาคััญ				

โดยมู่เป้าห์มูายห์ลักจัะเป็น์บริษััทัผูู้้ผู้ลิต่ท่ั�มู่ประสัิทัธิิภาพใน์

ดา้น์บรกิารเพ่�อสัรา้งมููลคั�าเพิ�มูให้์แก�บรษิัทัั	ต่ลอดจัน์บรหิ์าร

คั�าใช้จั�ายใน์การดำาเน์ิน์งาน์ให์้มู่ประสัิทัธิิภาพเพ่�อสัร้าง								

สัภาพคัล�องให์้กับบริษััทัฯ	
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บัริ่่ษัทฯ ไดัริ่ับัเลือกเป็นสุมาชิ้่ก 11 องค์์กริ่ 
นั�งบัอริ่์ด GCNT ปริ่ะกาศเด่นห่น้า A New Era of 
Action ในการิ่ปริ่ะชิุ้มให่ญ่สุามัญปริ่ะจุำาปี 2564

เมู่�อวินั์พฤห์ัสับด่ทั่�	15	กรกฎิาคัมู	2564	บริษััทัฯ	ได้รับคััดเล่อกจัาก

สัมูาชิกให้์ดำารงต่ำาแห์น่์งกรรมูการบริห์ารสัมูาคัมูฯจัากการประช่มู

ให์ญ�สัามูัญประจัำาปี	2564	ลงมูต่ิเล่อกสัมูาชิกจัาก	11	องคั์กรชั�น์น์ำา

นั์�งกรรมูการสัมูาคัมูฯ	 โดยจัะร�วิมูกัน์ข้ับเคัล่�อน์สัมูาคัมูเคัร่อข้�าย

โกลบอลคัอมูแพ็กแห์�งประเทัศไทัยใน์วิาระปี	2565-2568	พร้อมูยำ�า

เจัต่น์ารมูณส์ัน์บัสัน่์น์ภาคัเอกชน์ไทัยดำาเน์นิ์ธิร่กจิัดว้ิยคัวิามูรบัผู้ดิชอบ

สัรา้งคัวิามูต่ระห์น์กัรู้และเพิ�มูข่้ดคัวิามูสัามูารถูใน์การน์ำาเปา้ห์มูายการ

พัฒน์าทั่�ยั�งย่น์มูาผู้น์วิกกับกลย่ทัธ์ิทัางธิ่รกิจั	 ประกาศเดิน์ห์น้์าย่คัให์มู� 

ข้องการลงมู่อทัำา	ให้์เกิดผู้ลทั่�จัับต่้องได้อย�างแทั้จัริง	(A	New	Era	of	

Action)	เร�งสัร้างการเปล่�ยน์แปลงเพ่�อโลกทั่�ยั�งย่น์	สัมูาคัมูเคัร่อข้�าย	

โกลบอลคัอมูแพ็กแห์�งประเทัศ	 เคัร่อข้�ายคัวิามูยั�งย่น์ทั่�ให์ญ�ทั่�ส่ัด											

ใน์ประเทัศไทัย

บัริ่่ษัท แพริ่นด้า จุ่วเวลริ่ี� จุำากัด (มห่าชิ้น) 
สุำานักงานให่ญ่กริุ่งเทพ และสุาขานค์ริ่ริ่าชิ้สุีมา 
ได้ริ่ับัการิ่ริ่ับัริ่องริ่ะบับัมาต้ริ่ฐานอย่างเป็นทางการิ่
ของสุภาเค์ริ่ื�องปริ่ะดับั ที�มีค์วามริ่ับัผ่ดชิ้อบั
ห่ริ่ือ Responsible Jewellery Council (RJC) 

การได้รับรางวัิลดังกล�าวิ	 เป็น์เคัร่�องมู่อทั่�ช�วิยสัร้างคัวิามูเช่�อมัู�น์ใน์

เร่�องคัวิามูรับผู้ิดชอบต่�อสัังคัมู	 สัอดคัล้องกับธิ่รกิจัจัิวิเวิลร่�เพ่�อคัวิามู

ยั�งย่น์ข้องอต่่สัาห์กรรมูเคัร่�องประดบั	เราต่ระห์นั์กถึูงคัวิามูสัำาคัญัข้อง

การจััดการห์�วิงโซ�อ่ปทัาน์	 ทั่�ต่้องมู่คัวิามูโปร�งใสั	 มู่จัริยธิรรมู	 และ

สัามูารถูต่รวิจัสัอบได้	ต่ั�งแต่�ปีพ.ศ.	2561	บมูจั.	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	ได้

รบัการรับรองอย�างเป็น์ทัางการใน์ฐาน์ะสัมูาชกิข้องสัภาเคัร่�องประดับ

ทั่�มู่คัวิามูรับผู้ิดชอบ	ห์ร่อ	 Responsible	 Jewellery	 Council	 (RJC)							

ซึ�งเป็น์มูาต่รฐาน์ท่ั�สัำาคััญสัำาห์รับห์�วิงโซ�อ่ปทัาน์ใน์อ่ต่สัาห์กรรมู						

เคัร่�องประดับทั่�มู่คัวิามูรับผู้ิดชอบ	 ลูกคั้าข้องเรามู่คัวิามูมัู�น์ใจัใน์

มูาต่รฐาน์สัากลข้อง	 RJC	 ทั่�แพรน์ด้าได้ยึดมัู�น์ใน์การปฏิิบัต่ิต่ามู
แน์วิทัางดังกล�าวิมูาโดยต่ลอด

ริ่างวัล
แห่่งค์วามภาค์ภ่ม่ใจุ

การิ่ปริ่ะเม่นริ่ายงานการิ่กำากับัด่แลก่จุการิ่ที�ดขีอง
บัริ่่ษัทจุดทะเบัียนปริ่ะจุำาปี 2564 อย่่ในเกณฑ์ ์“ดีเล่ศ
”ต้่อเน่�องเป็นปีที� 5

บรษิัทััฯ	ไดรั้บผู้ลการประเมิูน์การกำากบัดแูลกิจัการข้องบรษิัทััจัดทัะเบย่น์

ประจัำาปี	 2564	 (Corporate	 Governance	 Report	 of	 Thai	 Listed	

Companies	2021)	ใน์ระดับ	5	ดาวิอยู�ใน์กล่�มู“ด่เลิศ”	(Excellent) 

ซึ�งบริษััทัฯ	 เป็น์	 1	 ใน์	 268	 บริษััทัจัดทัะเบ่ยน์ทั่�ได้รับคัะแน์น์อยู�ใน์

ระดับด่เลิศ	ต่ั�งแต่�ปี	2560-2564

การิ่ริ่ับัริ่องการิ่ต้่อายุโค์ริ่งการิ่แนวริ่วมปฏิ่บััต้่ของ
ภาค์เอกชิ้นไทยในการิ่ต้่อต้้านการิ่ทุจุริ่่ต้ 
(Collective Action Coalition Against Corruption 
ห่ริ่ือ CAC)

 
บริษััทัฯ	ได้รับการรับรองเป็น์สัมูาชิกโคัรงการ	CAC	ต่ั�งแต่�ปี	2560	

ซึ�งจัะต่้องข้อรับรองการต่�ออาย่ทั่ก	 3	 ปี	 โดยบริษััทัผู้�าน์การรับรอง

การต่�ออาย่คัรั�งล�าสั่ด	เมู่�อวิัน์ทั่�	7	ก่มูภาพัน์ธิ์	2563

24 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

ได้ริ่ับัการิ่ริ่ับัริ่อง “ISO 9001:2015”

บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	จัำากัด	(มูห์าชน์)	สัำาน์ักงาน์ให์ญ�กร่งเทัพ	

และสัาข้าน์คัรราชส่ัมูา	 ได้รับการรับรอง	 “ISO	 9001:2015”	

มูาต่รฐาน์	คัณ่ภาพอต่่สัาห์กรรมูจัวิิเวิลร่�	เป็น์รายแรกใน์ประเทัศไทัย

ซึ�งเป็น์เคัร่�องย่น์ยัน์ได้ถูึงระบบบริห์ารจััดการองคั์กรทั่�ได้มูาต่รฐาน์

สัากล	 โดยให้์คัวิามูสัำาคััญกับบริษััทัทัั�งภายใน์และภายน์อก	 เพ่�อ

วิางแผู้น์บริห์ารจััดการองค์ักรอย�างมู่ประสัิทัธิิภาพ	 เพ่�อวิางแผู้น์

จััดการคัวิามูเสั่�ยงใน์การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจั



บัริ่่ษัทฯ สุาขานค์ริ่ริ่าชิ้สุีมา ริ่ับัใบั
ปริ่ะกาศเกียริ่ต้่ค์ุณสุถึานปริ่ะกอบัก่จุการิ่
ที�นำาแนวปฏิ่บััต้่การิ่ใชิ้้แริ่งงานที�ดี 
(Good Labour Practices : GLP)

บริษััทัฯ	สัาข้าน์คัรราชสั่มูา	 ได้เข้้ารับใบประกาศเก่ยรต่ิคั่ณ

สัถูาน์ประกอบการกิจัการทั่�น์ำาแน์วิปฏิิบัต่ิการใช้แรงงาน์												

ทั่�ด่	(Good	Labour	Practices	:	GLP)	ซึ�งรางวิัลน์่�	มูอบให์้

โดยมู่วิัต่ถู่ประสังคั์	เพ่�อสั�งเสัริมูให์้สัถูาน์ประกอบกิจัการ	ได้

มู่การดำาเนิ์น์ธิ่รกิจัอย�างมู่จัริยธิรรมูและคัวิามูรับผิู้ดชอบต่�อ

สัังคัมู	มู่การปรบัปร่งสัภาพการจ้ัางงาน์	และสัภาพการทัำางาน์

ให้์สัอดคัล้องกับกฎิห์มูายสัามูารถูพัฒน์าให้์มู่ระบบบริห์าร

จััดการด้าน์แรงงาน์ทั่�ด่เทั่ยบเทั�ามูาต่รฐาน์แรงงาน์สัากล								

เมู่�อวิัน์ศ่กร์ทั่�	26	มู่น์าคัมู	2564

บัริ่่ษัทฯ ริ่ับัริ่างวัล เชิ้่ดชิ้่เกียริ่ต้่ 10 ปี 
สุถึานปริ่ะกอบัก่จุการิ่ที�มีริ่ะบับับัริ่่ห่าริ่จุัดการิ่
ด้านแริ่งงานยอดเยี�ยม ปริ่ะจุำาปี 2564

บรษิัทััฯ	ไดร้บัรางวิลั	สัถูาน์ประกอบกจิัการทั่�มู่ระบบบรหิ์าร

จัดัการดา้น์แรงงาน์ยอดเย่�ยมู	ประจัำาปี	2564	ประเภทัรางวิลั

เชดิชเูกย่รต่สิัถูาน์ประกอบกิจัการด่เด�น์ด้าน์	แรงงาน์สััมูพัน์ธ์ิ

และสัวัิสัดิการแรงงาน์	 ปีทั่�	 10	 ติ่ดต่�อกัน์	 (เชิดชูเก่ยรติ่												

10	ปี)	เมู่�อวิัน์จััน์ทัร์ทั่�	27	กัน์ยายน์	2564 

บัริ่่ษัทฯ สุาขานค์ริ่ริ่าชิ้สุีมา ริ่ับัริ่างวัล 
เชิ้่ดชิ้่เกียริ่ต้่ 12 ปี สุถึานปริ่ะกอบัก่จุการิ่
ที�มีริ่ะบับับัริ่่ห่าริ่จุัดการิ่ด้านแริ่งงาน
ยอดเยี�ยม ปริ่ะจุำาปี 2564

บริษัทััฯ	สัาข้าน์คัรราชส่ัมูาได้รบัรางวัิลสัถูาน์ประกอบกิจัการ

ทั่�มู่ระบบบรหิ์ารจัดัการด้าน์แรงงาน์ยอดเย่�ยมูประจัำาปี	2564	

ประเภทัรางวัิลเชิดชูเก่ยรต่ิสัถูาน์ประกอบกิจัการด่เด�น์ด้าน์

แรงงาน์สััมูพนั์ธิแ์ละสัวัิสัดกิารแรงงาน์	ปีทั่�	12	เมู่�อวินั์องัคัาร

ทั่�	28	กัน์ยายน์	2564 

บัริ่่ษัทฯ ได้ริ่ับัริ่างวัลดีเด่นองค์์กริ่ต้้นแบับั
ด้านสุ่ทธ่มนุษยชิ้น ปริ่ะจุำาปี 2564

บริษััทัฯ	 ได้รับรางวัิลองค์ักรต่้น์แบบด้าน์สิัทัธิิมูน่์ษัยชน์									

ระดบัด่เด�น์	ประจัำาปี	2564	(Human	Rights	Awards	2021)	

ประเภทัภาคัธิ่รกิจัข้น์าดให์ญ�	 รางวัิลน่์�น์ับเป็น์การต่อกยำ�า							

ถูึงคัวิามูมู่�งมัู�น์ใน์การดำาเนิ์น์ธิ่รกิจัข้องบริษััทัฯ	 ทั่�มู่�งมัู�น์เน้์น์

การสัร้างองคั์กรโปร�งใสั	 สัอดคัล้องกับห์ลักสิัทัธิิมูน่์ษัยชน์

สัากล	และผู้สัาน์คัวิามูร�วิมูมู่อกบัภาคัท่ัก่ภาคัสั�วิน์	เพ่�อพฒัน์า

ให้์เต่บิโต่ร�วิมูกนั์อย�างยั�งย่น์	เมู่�อวินั์พ่ธิทั่�	29	กนั์ยายน์	2564

บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 25



สุ่วนที� 1
การประกอบธุุรกิจ
แลิะผ่ลิการด้ำาเนินงาน

โค์ริ่งสุริ่้าง
และการิ่ดำาเน่นงาน
ของกลุ่มบัริ่่ษัท

1

1.1 นโยบัายและภาพริ่วมการิ่ปริ่ะกอบั

ธุริ่ก่จุ
	 กล่�มูบริษััทั	แพรน์ด้า	(Pranda	Group)	

ดำาเน์นิ์ธิร่กจิัเป็น์ผูู้ผู้้ลิต่จัดัจัำาห์น่์าย	และคัา้ปล่ก

เคัร่�องประดับแทัเ้ป็น์ห์ลัก	ซึ�งมู่การกระจัายฐาน์

ลูกค้ัาไปยังภูมิูภาคัทั่�สัำาคััญข้องโลก	 อัน์ได้แก�	

อเมูริกาเห์น่์อ	 ย่โรปและเอเช่ย	 ปัจัจั่บัน์บริษััทั	

แพรน์ด้า	 จัิวิเวิลร่�	 จัำากัด	 (มูห์าชน์)	 เป็น์ผูู้้น์ำา

ด้าน์การสั�งออกเคัร่�องประดับอัญมูณ่ข้องไทัย	

	 เมู่� อวิัน์ทั่� 	 28 	 ก่มูภาพัน์ธิ์ 	 2565																

คัณะกรรมูการบริษััทัมู่มูติ่ทั่�ประช่มูอน่์มัูติ่							

การทับทัวิน์วิิสััยทััศน์์	พัน์ธิกิจัและกลย่ทัธิ์ข้อง

บริษััทั	 โดยพิจัารณาให์้ใช้วิิสััยทััศน์์เด่ยวิกัน์						

กับปีก�อน์ดังน์่�

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ26 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



วิสัยที่ัศน์   
เริ่าจุะเป็นพันธม่ต้ริ่ธุริ่ก่จุด้านเค์ริ่ื�อง

ปริ่ะดับัชิ้ั�นนำาของโลกที�ริ่่วมสุริ่้างค์วาม

เจุริ่่ญเต้่บัโต้และค์วามสุำาเริ่็จุให่้กับัค์่่ค์้า

อันทริ่งค์ุณค์่าของเริ่า

พันธุกิจ

2.		เป็น์องคั์กรทั่�ใสั�ใจัต่�อทั่กคัวิามู	

	 ต่้องการ	และโอกาสัทัางธิ่รกิจั	

	 ข้องคัู�คั้า	เพ่�อสัร้างคัวิามูสัำาเร็จั	

	 ทั่�ยั�งย่น์ร�วิมูกัน์

3.	 สัร้างโอกาสั	เสัริมูศักยภาพ	

	 และยกระดับคั่ณภาพช่วิิต่

	 ทั่�ด่ข้ึ�น์ให์้กับบ่คัลากร

4.	 ทัำาห์น้์าทั่�เป็น์ต่ัวิแทัน์	

	 และสันั์บสัน์่น์อ่ต่สัาห์กรรมู

	 เคัร่�องประดับไทัย

	 พัฒน์าก้าวิสัู�ระดับโลก

5.	 เป็น์องคั์กรทั่�ยึดมูั�น์ผู้ลประโยชน์์

	 ข้องผูู้้มู่สั�วิน์ได้สั�วิน์เสั่ยเป็น์

	 ศูน์ย์กลาง	ยึดถู่อคัวิามูเป็น์ธิรรมู	

	 และรับผู้ิดชอบต่�อสัิ�งแวิดล้อมู

	 และสัังคัมูโดยรวิมู	

1.		ดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัเคัร่�องประดับระดับงาน์ฝีมู่อ	

	 โดยใช้คัวิามูเป็น์มู่ออาช่พ	สัร้างสัรรคั์	 	

	 ผู้ลิต่ภัณฑ์์ทั่�มู่คั่ณภาพสัมูำ�าเสัมูอ

	 ใน์ปริมูาณมูาก	

1.1.1  วิสัยที่ัศน์ พันธุกิจ กลิยุที่ธุ์ แลิะคุุณ์คุ่าร่วม 

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 27



กลิยุที่ธุ์

1.	 มู่� งข้ยายธิ่รกิจักล่�มูสัิน์คั้ารับจั้าง

ออกแบบและผู้ลิต่	 (ODM)	 โดยใช้

ประสับการณ	์และคัวิามูเช่�ยวิชาญใน์

ต่ลาดสัร้างเสัริมูโอกาสัการเติ่บโต่									

ข้องคัู�คั้า

2.	 ข้ยายธิ่รกิจัสัิน์คั้าแบรน์ด์ข้องต่น์เอง	

(OBM)	 โดยน์ำาเสัน์อผู้ลิต่ภัณฑ์์ทั่�มู่

คัวิามูแต่กต่�างจัากคัู�คั้า

1.	 มู่�งพัฒน์าแบรน์ด์ข้องต่น์เองทั่�น์่า						

เช่�อถู่อ	 โดยมู่สิัน์คั้าทั่�มู่คั่ณภาพและ

คัวิามูแต่กต่�างอย�างโดดเด�น์

2.	 ข้ยายเคัร่อข้�ายทัางการต่ลาดผู้�าน์	

Omnichannel	และต่วัิแทัน์จัำาห์น่์ายทั่�

ได้รับการแต่�งต่ั�ง	

1.	 สัร้างวัิฒน์ธิรรมูการทั่�มูเทัทัำางาน์ด้วิยหั์วิใจั	 เอาใจัใสั�ทั่กรายละเอ่ยด	 ด้วิยแน์วิทัางทั่�เป็น์แก�น์แทั้ข้ององคั์กร														

ทั่�ยึดถู่อร�วิมูกัน์	(Core	Values)

2.	 พัฒน์าทัักษัะ	ข้่ดคัวิามูสัามูารถูข้องบ่คัลากรอย�างต่�อเน์่�อง	ใน์การเป็น์ทั่มูงาน์มู่ออาช่พทั่�เช่�ยวิชาญแต่�ละสัายงาน์

3.	 สัร้างคัวิามูส่ัข้ให้์กับบ่คัคัลากรด้วิยการพัฒน์าคั่ณภาพช่วิิต่ท่ั�คัรอบคัล่มูทั่กด้าน์	 อัน์เป็น์ปัจัจััยสูั�คัวิามูสัำาเร็จั													

ทั่�สัะทั้อน์ผู้�าน์ผู้ลงาน์เคัร่�องประดับคั่ณภาพงาน์ฝีมู่อ

4.	 สัร้างบ่คัลากรเพ่�อรองรับการข้ยายงาน์ใน์อน์าคัต่	 ด้วิยการจััดการศึกษัาระบบทัวิิภาคั่ใน์การพัฒน์าช�างฝีมู่อ

จัำาน์วิน์มูากอย�างต่�อเน์่�อง	และเป็น์ระบบ

1.	 จััดสัรรทัรัพยากรและการบริห์าร	 เพ่�อน์ำาไปสัู�คัวิามูสัมูด่ล	 ข้องสััดสั�วิน์ยอดข้ายสัิน์คั้ารับจั้างออกแบบและผู้ลิต่	

(ODM)	50%	และสัิน์คั้าแบรน์ด์ข้องต่น์เอง	(OBM)	50%

2.	 พฒัน์าระบบบริห์ารการเงนิ์ให์มู่้ประสัทิัธิภิาพ	รกัษัาวิิน์ยัทัางการเงนิ์อย�างเคัร�งคัรัด	สัร้างระบบบริห์ารคัวิามูเสั่�ยง

	ใน์กล่�มูบริษััทั

3.	 ใช้ห์ลักการบริห์ารงาน์ท่ั�มู่คัวิามูรับผู้ิดชอบต่�อสัังคัมู	 และข้ับเคัล่�อน์ธิ่รกิจัเพ่�อคัวิามูยั�งย่น์ทั่�คัรอบคัล่มูทัั�งใน์										

ด้าน์สัิ�งแวิดล้อมู	สัังคัมู	และบรรษััทัภิบาล	(Environmental	Social	and	Governance:	ESG)	

4.	 ปฏิิบัต่ิต่ามูห์ลักการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่	 คัวิามูรับผู้ิดชอบต่�อสัังคัมู	 และพัน์ธิสััญญาโลกข้องสัห์ประชาชาต่ิ																

(UN	Global	Compact)	อย�างเคัร�งคัรัด	และยึดห์ลักการดำาเน์นิ์งาน์ต่ามูเปา้ห์มูายการพัฒน์าทั่�ยั�งย่น์	(Sustainable 

Development	Goals:	SDGs)		

5.	 เป็น์องคั์กรแห์�งการเร่ยน์รู้	เพ่�อการพัฒน์าอย�างไมู�ห์ย่ดยั�ง

กลิยุที่ธุ์การเติบโต

กลิยุที่ธุ์การคุ้าปลิ่ก

กลิยุที่ธุ์การผ่ลิิต 

กลิยุที่ธุ์
สร้างคุวามยั�งยืน

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ28 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



คุุณ์คุ่าร่วมขององคุ์กร  

Teamwork
ผ่นึกกำาลิังร่วมมือสร้างสรรคุ์

Stakeholder Focus
ใส่ใจทีุ่กสายสัมพันธุ์

Continuous Improvement
พัฒนาอย่างไม่หยุด้ยั�ง

เรามู่ห์ัวิใจัทั่�ทั่�มูเทั	ร�วิมูกัน์ทัำางาน์	เสัมู่อน์เป็น์	คัรอบคัรัวิเด่ยวิกัน์

เราต่ระห์นั์กถึูงผูู้ท่้ั�มู่สั�วิน์ได้สั�วิน์เส่ัยต่�อองคัก์ร	เราเป็น์สัำาคัญั	เราจึังมู่คัวิามูเอาใจัใสั�

และรบัผิู้ดชอบต่�อลกูค้ัา	คัู�คัา้	เพ่�อน์ร�วิมูงาน์	ผูู้ถู้อ่ห้่์น์	สิั�งแวิดลอ้มูและสัังคัมูโดยรวิมู

เราเป็น์มู่ออาช่พทั่�เช่�ยวิชาญ	ใฝ่่ห์าคัวิามูรู้และประสับการณ์เพ่�อพัฒน์าต่น์เอง	

และสัร้างสัรรคั์สัิ�งให์มู�ๆ	อยู�เสัมูอ

1.1.2  การเปลิ่�ยนแปลิงแลิะพัฒนาการที่่�สำาคุัญ

	 การเปล่�ยน์แปลงและพัฒน์าการทั่�สัำาคััญเก่�ยวิกับการประกอบธิ่รกิจัและการบริห์ารงาน์ใน์รอบระยะเวิลา	 3	 ปี	 ท่ั�ผู้�าน์มูาตั่�งแต่�ปี	 2562										

ถูึง	ปี	2564	สัร่ปได้ดังน์่� 

ปี  2563
	 เมู่�อวินั์ทั่�	13	กมู่ภาพนั์ธิ	์2561	
ทั่�ประ ช่มูคัณะกรรมูการข้อง	
บริษััทัฯ	มู่มูต่ิอน์่มูัต่ิให้์บริษััทัย�อย 
Pranda	&	Kroll	GmbH	&	Co.,	KG	
เ ลิ ก กิ จั ก า ร ตั่� ง แ ต่� วัิ น์ ทั่� 	 1 3	
ก่มูภาพัน์ธิ์	2561	เป็น์ต่้น์ไปทัั�งน์่�
บริษััทัย�อยดังกล�าวิไมู�ใช�สั�วิน์งาน์
ทั่�สัำาคััญข้องกล่�มูบริษััทัดังนั์�น์จึัง
ไมู�มู่ผู้ลกระทับอย�างเป็น์สัาระ
สัำาคัญัต่�องบการเงนิ์รวิมู	น์อกจัาก
น่์�บริษัทััฯไดบ้นั์ทึักผู้ลข้าดทัน่์จัาก
การดอ้ยคั�าข้องเงนิ์ลงทัน่์ใน์บรษิัทัั
ย�อยดังกล�าวิทัั�งจัำาน์วิน์แล้วิ
	 ต่�อมูาเมู่�อวัิน์ท่ั�	 17	 ธัิน์วิาคัมู	
2563	บรษิัทััย�อยดงักล�าวิไดช้ำาระ
บัญช่เสัร็จัสิั�น์แล้วิ	 บริษััทัฯได้ต่ัด
จัำาห์ น่์ าย เ งิ น์ล งทั่ น์ ส่ัทัธิิ ข้อ ง						
บริษััทัย�อยดังกล�าวิและบัน์ทัึก
ข้าดทั่น์จัากการเลิกกิจัการข้อง
บรษิัทััย�อยจัำาน์วิน์เงนิ์	72	ล้าน์บาทั
ไว้ิ ใน์งบกำาไรข้าดทั่น์รวิมูข้อง									
ปีปัจัจั่บัน์

ปี  2564
	 เมู่�อวิัน์ทั่�	20	เมูษัายน์	2564	บริษััทัฯ	ได้จั�ายเงิน์เพิ�มูทั่น์	จัำาน์วิน์	0.5	ล้าน์
เห์ร่ยญสัห์รัฐอเมูริกา	ห์ร่อประมูาณ	15.7	ล้าน์บาทั	ให์้กับบริษััทัย�อย	Pranda	
Vietnam	Co.,	Ltd	ซึ�งบริษััทัฯ	ถู่อห์่้น์ร้อยละ	100	ข้องห์่้น์ทั่�ออก	และจัำาห์น์่าย
แล้วิทัั�งห์มูด	ต่ามูมูต่ิทั่�ประช่มูคัณะกรรมูการบริษััทัข้องบริษััทัย�อยดังกล�าวิ	ซึ�ง
ได้อน์่มูัต่ิจัดทัะเบ่ยน์เพิ�มูทั่น์เมู่�อวิัน์ทั่�	19	พฤศจัิกายน์	2563	
	 เมู่�อวิัน์ทั่�	 22	 เมูษัายน์	 2564	 ทั่�ประช่มูวิิสัามูัญผูู้้ถู่อห้่์น์ข้องบริษััทัย�อยใน์
ประเทัศ	คัริสัต่อลไลน์์	จัำากัด	มู่มูติ่อน่์มัูต่ใิห์ล้ดทัน่์จัดทัะเบย่น์ลงจัำาน์วิน์	70	ลา้น์บาทั
จัากทัน่์จัดทัะเบย่น์เดมิูจัาน์วิน์	100	ล้าน์บาทั	เป็น์	30	ล้าน์บาทัโดยการลดมููลคั�า
ห์่น้์ทั่�ต่ราไวิจ้ัากเดมิูมูลูคั�าห์่น้์ละ	100	บาทั	เป็น์มูลูคั�าห์่น้์ละ	30	บาทั	เพ่�อชดเชย
ข้าดทั่น์สัะสัมู	 โดยบริษััทัย�อยดังกล�าวิได้ดำาเนิ์น์การจัดทัะเบ่ยน์ลดทั่น์ต่�อ												
กรมูพัฒน์าธิ่รกิจัการคั้า	กระทัรวิงพาณิชย์แล้วิเมู่�อวิัน์ทั่�	5	พฤษัภาคัมู	2564	
	 ต่�อมูาเมู่�อวินั์ท่ั�	3	พฤศจักิายน์	2564	ทั่�ประช่มูวิิสัามูญัผูู้ถู้อ่ห้่์น์ข้องบรษิัทััย�อย
ใน์ประเทัศคัริสัต่อลไลน์์	จัำากัด	มู่มูต่ิอน์่มูัติ่ให์้ลดทั่น์จัดทัะเบ่ยน์ลงจัำาน์วิน์	22.5	
ล้าน์บาทั	จัากทั่น์จัดทัะเบ่ยน์เดิมูจัำาน์วิน์	30	ล้าน์บาทั	เป็น์	7.5	ล้าน์บาทั	โดย
การลดมููลคั�าห์่น้์ทั่�ต่ราไวิจ้ัากเดมิูมูลูคั�าห์่น้์ละ	30	บาทัเป็น์มููลคั�าห์่น้์ละ	7.5	บาทั
โดยบริษััทัย�อยดังกล�าวิได้ดำาเน์ิน์การจัดทัะเบ่ยน์ลดทั่น์ต่�อกรมูพัฒน์าธิ่รกิจั								
การคั้า	กระทัรวิงพาณิชย์แล้วิ	เมู่�อวิัน์ทั่�	8	ธิัน์วิาคัมู	2564	
	 เมู่�อวิัน์ทั่�	25	พฤษัภาคัมู	2564	ทั่�ประช่มูวิิสัามูัญผูู้้ถู่อห์่้น์ข้องบริษััทัย�อยใน์
ประเทัศ	แพรน์ด้า	ลอดจัิ�ง	จัากัด	ได้มู่มูต่ิอน์่มูัต่ิให์้ลดทั่น์จัดทัะเบ่ยน์ลงจัำาน์วิน์	
35	 ล้าน์บาทั	 จัากทั่น์จัดทัะเบ่ยน์	 50	 ล้าน์บาทั	 (ห้่์น์สัามูัญจัำาน์วิน์	 5	 ล้าน์ห้่์น์	
มููลคั�าทั่�ต่ราไวิ้ห้่์น์ละ	10	บาทั)	เป็น์	15	ล้าน์บาทั	(ห้่์น์สัามูัญจัำาน์วิน์	1.5	ล้าน์ห้่์น์
มููลคั�าทั่�ต่ราไวิห้่้์น์ละ	10	บาทั)	โดยบริษัทััย�อยดงักล�าวิได้ดำาเน์นิ์การจัดทัะเบย่น์
ลดทั่น์ต่�อกรมูพัฒน์าธิ่รกิจัการคั้า	กระทัรวิงพาณิชย์แล้วิเมู่�อวิัน์ทั่�	29	มูิถู่น์ายน์	
2564
	 เมู่�อวิัน์ทั่�	7	พฤษัภาคัมู	2564	 	บริษััทัฯ	มู่มูต่ิอน์่มูัต่ิให์้บริษััทัย�อย	Pranda	
North	America,	Inc.	ห์ย่ดการดำาเน์ิน์งาน์	ต่ามูแผู้น์งาน์ทั่�บริษััทัวิางไวิ้

ปี  2562
	 เมู่�อวิัน์ทั่�	30	มูิถู่น์ายน์	2562	
บริษััทัฯ	มู่มูต่ิอน์่มูัต่ิให์้บริษััทัย�อย 
Pranda	 U.K.	 Ltd.	 ยกเลิกการ
ดำาเน์ิน์งาน์ใน์สั�วิน์ข้องธิ่รกิจัจััด
จัำาห์น่์ายต่ามูแผู้น์งาน์ท่ั�บริษััทั							
วิางไวิ ้
	 เมู่�อวิัน์ทั่�	8	กรกฎิาคัมู	2558	
ทั่�ประช่มูคัณะกรรมูการข้องบริษัทััฯ
ได้ มู่มู ติ่อ น่์มูัต่ิ ใ ห้์บริษััทัย� อย	
Pranda	 Trading	 (Shenzhen)	
Limited	 เลิกกิจัการตั่�งแต่�วิัน์ทั่�	 8	
กรกฎิาคัมู	2558	เป็น์ต่้น์ไป	ทัั�งน์่�
บริษััทัย�อยดังกล�าวิไมู�ใช�สั�วิน์งาน์
ทั่�สัำาคััญข้องกล่�มูบริษััทั	 ดังนั์�น์จึัง
ไมู�มู่ผู้ลกระทับอย�างเป็น์สัาระ
สัำาคัญัต่�องบการเงนิ์รวิมู	น์อกจัาก
น่์�บริษัทััฯ	ไดบ้นั์ทึักผู้ลข้าดทัน่์จัาก
การดอ้ยคั�าข้องเงนิ์ลงทัน่์ใน์บรษิัทัั
ย�อยดังกล�าวิทัั�งจัำาน์วิน์แล้วิ
	 ต่�อมูาเมู่�อวัิน์ทั่�	 25	 ต่่ลาคัมู	
2562	บรษิัทััย�อยดงักล�าวิไดช้ำาระ
บัญช่เสัร็จัสัิ�น์แล้วิ	บริษััทัฯ	ได้ต่ัด
จัำาห์น์า่ย	เงิน์ลงทัน่์ส่ัทัธิขิ้องบรษิัทัั
ย�อยดงักล�าวิ	และบนั์ทักึกำาไรจัาก
การเลิกกิจัการข้องบริษััทัย�อย
จัำาน์วิน์เงิน์	 5	 ล้าน์บาทั	 ไวิ้ใน์งบ
กำาไรข้าดทั่น์รวิมูปี	2562
	 เมู่�อวิัน์ทั่�	19	กรกฎิาคัมู	2562	
บริษััทัฯ	มู่มูต่ิอน์่มูัต่ิให์้บริษััทัย�อย 
H.	 Gringoire	 S.A.R.L.	 ห์ย่ดการ
ดำาเน์ิน์งาน์	 ต่ามูแผู้น์งาน์ทั่�บริษััทั
วิางไวิ้

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 29



1.2 ลิักษ์ณ์ะการประกอบธุุรกิจ
		 	บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	จัำากัด	(มูห์าชน์)	(“PDJ”)	ก�อต่ั�งข้ึ�น์

เมู่�อปี	พ.ศ.	2516	ใน์น์ามูข้อง	บริษััทั	แพรน์ด้า	ด่ไซน์์	จัำากัด	ต่�อมูาได้

จััดต่ั�ง	บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำากัด	ข้ึ�น์อย�างเป็น์ทัางการเมู่�อวิัน์ทั่�	

27	เมูษัายน์	2527	และได้น์ำาห้่์น์สัามัูญเข้้าจัดทัะเบย่น์ใน์ต่ลาดห์ลักทัรพัย์

แห์�งประเทัศไทัย	 เมู่�อวิัน์ทั่�	 6	 กรกฎิาคัมู	2533	ซึ�งได้แปรสัภาพเป็น์

บริษััทัมูห์าชน์จัำากัด	 เมู่�อวิัน์ทั่�	 3	 มูิถู่น์ายน์	 2537	ปัจัจั่บัน์บริษััทัฯ	 มู่								

ทัน่์จัดทัะเบย่น์	634.77	ลา้น์บาทั	เป็น์ทัน่์ทั่�ออกและชำาระแลว้ิ	539.026	

ล้าน์บาทั	 โดยมู่ทั่�ตั่�งสัำานั์กงาน์ให์ญ�เลข้ทั่�	 28	 ซอยบางน์า-ต่ราด	 28	

แข้วิงบางน์าใต่้		เข้ต่บางน์า	กร่งเทัพมูห์าน์คัร	10260

	 บริษััทัฯ	 ดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัเป็น์ผูู้้ผู้ลิต่จััดจัำาห์น่์ายและคั้าปล่ก										

เคัร่�องประดับแทั้เป็น์ห์ลัก	 ปัจัจั่บัน์เป็น์ผูู้้น์ำาด้าน์การสั�งออกเคัร่�อง

ประดับอัญมูณ่ข้องไทัยซึ�งมู่การกระจัายฐาน์ลูกค้ัาไปยังภูมูิภาคัทั่�		

สัำาคััญข้องโลก	อัน์ได้แก�	อเมูริกาเห์น์่อ	ย่โรป	และเอเช่ย	

 

	 โดยใน์ปี	 2565	ทัางบริษััทัฯ	 ได้ปรับโคัรงสัร้างกล่�มูบริษััทัจัาก		

3	 กล่�มูธิ่รกิจัห์ลัก	 ประกอบด้วิย	 กล่�มูธิ่รกิจัการผู้ลิต่	 กล่�มูธิ่รกิจั																

จััดจัำาห์น์่าย	 กล่�มูธิ่รกิจัคั้าปล่ก	 เป็น์	 2	 กล่�มูธิ่รกิจัห์ลัก	 ประกอบด้วิย										

กล่�มูธิ่รกิจัการผู้ลติ่	และกล่�มูธิ่รกิจั	Omnichannel	Distribution	เพ่�อให์้

สัอดคัล้องกับการดำาเน์ิน์การข้องบริษััทัใน์ปัจัจั่บัน์และอน์าคัต่

	 บริษััทัฯ	 ได้วิางโคัรงสัร้างการบริห์ารทั่�สัมูด่ลซึ�งประกอบด้วิย

รายละเอ่ยดดังน์่�	

         

กลุ่มธุริ่ก่จุการิ่ผล่ต้

	 ผู้ลติ่เคัร่�องประดบัอญัมูณ่ทั่�มู่ประสัทิัธิภิาพใน์ด้าน์การประห์ยัด

ข้น์าดการผู้ลิต่	(Economies	of	Scale)	สั�งผู้ลให้์ต่น้์ทัน่์ใน์การผู้ลิต่สิัน์คัา้

เห์มูาะสัมูกับคั่ณภาพข้องสัิน์คั้า	 และได้กระจัายคัวิามูเสั่�ยงทัางด้าน์							

การผู้ลิต่เพ่�อให์้คัรอบคัล่มูแทับทั่กระดับราคัาสิัน์ค้ัาโดยบริษััทัฯ	 มู่

โรงงาน์ใน์เคัร่อใน์ประเทัศไทัย	และเว่ิยดน์ามู	อก่ทัั�งมู่ศนู์ย์ออกแบบและ

พฒัน์าผู้ลิต่ภัณฑ์์ท่ั�สัามูารถูต่อบสัน์องคัวิามูต้่องการข้องลูกคัา้ได้อย�าง

คัรอบคัล่มู	

กลุ่มธุริ่ก่จุ Omnichannel Distribution 

	 บริษััทัฯ	 มู่บริษััทัย�อยทั่�มู่คัวิามูเช่�ยวิชาญใน์การบริห์ารธิ่รกิจั									

จััดจัำาห์น่์ายและค้ัาปล่ก	 ผู้สัาน์ทั่กช�องทัางทัั�งออฟ์ไลน์์และออน์ไลน์์		

อย�างไรร้อยต่�อ	โดยมู่ผูู้บ้รโิภคัเป็น์ศนู์ยก์ลาง	(Omnichannel)	ซึ�งรวิมูถูงึ

รา้น์คัา้ปล่กข้องบรษิัทััเอง	และการข้ายผู้�าน์ต่วัิแทัน์จัำาห์น่์ายทั่�ได้รบัการ

แต่�งตั่�งคัรอบคัล่มูเอเช่ยและต่ะวัิน์ออกกลาง	 เพ่�อเข้้าถูึงกล่�มูผูู้้บริโภคั

เคัร่�องประดบั	และงาน์หั์ต่ถูศิลปท์ัองคัำาโดยต่รง	ปัจัจับ่นั์มู่บริษัทััใน์เคัร่อ

ใน์ประเทัศไทัย	เวิ่ยดน์ามู	อิน์เด่ย	และอังกฤษั	(E-commerce)	

อังกฤษ

อินเดีย
ไทย

เวียดนาม

กลุ�มธุรกิจการผลิต กลุ�มธุรกิจ Omnichannel Distribution

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ30 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



1.2.1 โคุรงสร้างรายได้้ ของบมจ.  แพรนด้้า จิวเวลิร่� แลิะบริษ์ัที่ย่อย (จำาแนกตามส่วนงาน) โด้ยรายได้้เหลิ่านี�ได้้ตัด้รายการซื้ื�อ / ขายระหว่าง

กันแลิ้ว ซื้ึ�งแบ่งตามกลิุ่มธุุรกิจเป็น 3 ธุุรกิจ ได้้แก่ การผ่ลิิต การจัด้จำาหน่าย แลิะการคุ้าปลิึก ด้ังนี�

 โคุรงสร้างรายได้้ในประเที่ศ แลิะต่างประเที่ศ

																																																																																																																																													ห์น์่วิย:	ล้าน์บาทั

  ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

  ล้านบัาท % ต้่อริ่ายได้ริ่วม ล้านบัาท % ต้่อริ่ายได้ริ่วม ล้านบัาท % ต้่อริ่ายได้ริ่วม

 รายได้จัากต่ลาดใน์ประเทัศ	 787	 25.86%	 1,318	 51.56%	 1,586	 52.36%

	 รายได้จัากต่ลาดต่�างประเทัศ	 2,113	 69.44%	 1,144	 44.76%	 1,399	 46.19%

	 	 -	 ประเทัศสัห์รัฐอเมูริกา	 1,028	 33.79%	 332	 12.99%	 550	 18.16%

			 -	 ประเทัศเยอรมูณ่	 18	 0.59%	 23	 0.90%	 29	 0.96%

	 	 -	 ประเทัศอ่�น์ๆ	 1,067	 35.06%	 789	 30.87%	 820	 27.07%

	 รายได้อ่�น์	 143	 4.70%	 94	 3.68%	 44	 1.45%

 ริ่วม  3,043 100.00% 2,556 100.00% 3,029 100.00%

 ดำาเน่นการิ่โดย % การิ่ถึือหุ่้น ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

  บัริ่่ษัท ล้านบัาท % ล้านบัาท % ล้านบัาท %

 การผ่ลิิต

	 บมูจั.แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 100	 2,141	 70.36	 1,491	 58.34	 1,882	 62.13

	 Pranda	Vietnam	Co.,	Ltd.	 100	 11	 0.36	 16	 0.62	 31	 1.02

 รวมิรายได้้จากิกิารผู้ลิต  2,152 70.72 1,507 58.96 1,913 63.16

 การจัด้จำาหน่าย 

	 H.Gringoire	s.a.r.l.	 100	 -	 -	 -	 -	 (32)	 (1.06)

	 Pranda	UK	Limited	 100	 9	 0.30	 20	 0.78	 37	 1.22

	 Pranda	North	America,	Inc.	 100	 43	 1.41	 82	 3.21	 101	 3.33

	 Pranda	Jewelry	Private	Ltd.	 51	 62	 2.04	 27	 1.06	 93	 3.07

 รวมิรายได้้จากิกิารจัด้จำาห้น่าย  114 3.75 129 5.05 199 6.57

 การคุ้าปลิ่ก

	 บจัก.	พร่มู�าโกลด์	อิน์เต่อร์เน์ชั�น์แน์ล	 100	 505	 16.60	 681	 26.64	 695	 22.94

	 Pranda	North	America,	Inc.	 100	 -	 -	 -	 -	 7	 0.23

	 Pranda	UK	Limited	 100	 72	 2.37	 63	 2.46	 57	 1.88

	 Pranda	Vietnam	Co.,	Ltd.		 100	 45	 1.48	 55	 2.15	 65	 2.15

	 PT	Pranda	Marketing	Indonesia	 55	 12	 0.39	 27	 1.05	 49	 1.62

 รวมิรายได้้จากิกิารค้าปล่กิ  634 20.83 826 32.31 873 28.82

 รวมิรายได้้จากิกิารขาย  2,900 95.30 2,462 96.32 2,985 98.55

	 บจัก.	แพรน์ด้า	ลอดจัิ�ง	 83	 8	 0.26	 6	 0.23	 7	 0.23

	 กำาไรจัากการเลิกกิจัการข้องบริษััทัย�อย	 	 -	 -	 -	 -	 5	 0.17

	 รายได้อ่�น์	 	 135	 4.44	 88	 3.44	 32	 1.06

 รวมิรายได้้อ่�น  143 4.70 94 3.68 44 1.45

 ริ่ายได้ริ่วมทั�งสุ่�น  3,043 100 2,556 100 3,029 100

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 31



1.2.2  ข้อมูลิเก่�ยวกับผ่ลิิตภัณ์ฑ์์ 

(1) ลักษณะผล่ต้ภัณฑ์ ์

บริษััทัฯ	แบ�งลักษัณะข้องผู้ลิต่ภัณฑ์์เป็น์	2	กล่�มูห์ลัก	ได้แก�	

 1.1 สุ่นค์้าแบัริ่นด์ของต้นเอง

   (OWN BRAND MANUFACTURING: OBM)

	 	 	 ปัจัจั่บัน์	 บริษััทัฯ	 มู่สัิน์คั้าแบรน์ด์ต่น์เองทั่�วิางต่ำาแห์น่์ง

ทัางการต่ลาดทั่�แต่กต่�างกัน์เพ่�อจัับกล่�มูเป้าห์มูายผูู้้ใช้เคัร่�องประดับ

ระดับกลาง-สัูงใน์ห์ลากห์ลายภูมูิภาคั	ดังต่�อไปน์่�

  >> PRIMA	แบรน์ด์ร้าน์คั้าปล่กเคัร่�องประดับแทั้													

	 ประกอบด้วิย

	 	 	 	 •	 Prima	 Gold	 เคัร่�องประดับทัองคัำาบริ ส่ัทัธิิ�									

99.9%	 เน้์น์จัับกล่�มูลูกคั้าใน์ต่ลาดเอเช่ย	 และ

ต่ะวิัน์ออกกลาง

	 	 	 	 •	 Prima	Diamond	เคัร่�องประดับเพชรคั่ณภาพสัูง											

เน์้น์จัับกล่�มูลูกคั้าใน์ไทัย	

	 	 	 	 •	 Prima	 Art	 งาน์ศิลป์จัากทัองคัำาบริส่ัทัธิิ�	 99.9%														

จัับกล่�มูลูกคั้าใน์ไทัย	เวิ่ยดน์ามู	และอิน์เด่ย

  >> Merii เคัร่�องประดับเงิน์คั่ณภาพสัูง	ฝังพลอย	Cubic	

	 	 	 	 Zirconia	จัับกล่�มูลูกคั้าใน์ไทัยเป็น์ห์ลัก

  >> Gemondo	ธิ่รกิจั	E-Commerce	และ	TV	Shopping	

    สัำาห์รับเคัร่�องประดับอัญมูณ่แทั้	จัับกล่�มูลูกคั้าใน์	

	 ต่ลาดย่โรปเป็น์ห์ลัก

	 	 	 โดยสัิน์ค้ัาแบรน์ด์ต่ัวิเองจััดจัำาห์น่์ายภายใต่้กล่�มูธิ่รกิจั	

Omnichannel	 Distribution	 ผู้�าน์ทัางร้าน์ค้ัาปล่กข้องบริษััทัใน์เคัร่อ	

ห์ร่อต่ัวิแทัน์จัำาห์น์่ายทั่�ได้รับแต่�งต่ั�ง	

 1.2 สุ่นค์้าที�ผล่ต้และออกแบับัริ่่วมกับัล่กค์้า 

   (ORIGINAL DESIGN MANUFACTURING: ODM)

	 	 	 บรษิัทััฯ	มู่ทัมู่งาน์ทั่�มู่ประสับการณแ์ละคัวิามูชำาน์าญใน์ด้าน์

ออกแบบและพัฒน์าผู้ลิต่ภัณฑ์์เพ่�อพัฒน์าสัิน์คั้าร�วิมูกับลูกคั้า												

(Original	 Design	Manufacturing:	 ODM)	 ทัั�งเคัร่�องประดับทัองคัำา	

เคัร่�องประดับเงิน์	 เคัร่�องประดับทัองเห์ล่องและแฟ์ชั�น์	ฝังอัญมูณ่ห์ร่อ

ประกอบวัิสัด่รูปแบบห์ลากห์ลายต่ามูคัวิามูต้่องการข้องลูกค้ัา	 โดยมู่

ลูกคั้าทั่�สัำาคััญทั่�เป็น์แบรน์ด์เคัร่�องประดับระดับกลาง-สัูง	 และร้าน์คั้า							

จัวิิเวิลร่�ใน์ประเทัศต่�างๆ	อนั์ไดแ้ก�	สัห์รัฐอเมูริกา	องักฤษั	ฝ่รั�งเศสั	สัเปน์

ออสัเต่รเล่ย	รัสัเซย่	และญ่�ป่น่์	และมู่ช�องทัางการจัดัจัำาห์น่์ายทั่�ห์ลากห์ลาย

ซึ�งประกอบด้วิยห์้างสัรรพสัิน์คั้า	ร้าน์ค้ัาปล่กเคัร่อข้�าย	(Chain	Store)	

การข้ายผู้�าน์	website	โทัรทััศน์์	(TV)	กล่�มูธิ่รกิจัข้ายผู้�าน์แคัต่ต่าล็อก

(2) การิ่ต้ลาดและการิ่แข่งขัน

 2.1 นโยบัายการิ่ต้ลาดของผล่ต้ภัณฑ์์ที�สุำาค์ัญในปีที�ผ่านมา 

	 	 	 ต่ามูทั่�บรษิัทััฯ	ไดแ้บ�งกล่�มูผู้ลติ่ภัณฑ์์ออกเป็น์	2	กล่�มูห์ลัก

คั่อ	 กล่�มูสิัน์คั้าแบรน์ด์ต่น์เอง	 และกล่�มูสิัน์คั้าทั่�ผู้ลิต่และออกแบบร�วิมู

กับลูกคั้า	บริษััทัฯ	มู่น์โยบายการต่ลาดทั่�สัำาคััญใน์ปีทั่�ผู้�าน์มูาดังน์่�

 

  2.1.1 กลุ่มสุ่นค์า้แบัริ่นดต์้นเอง (Owned Brand Manufacturing: 

OBM)

											 	 	 	 กลย่ทัธ์ิการจัำาห์น่์ายกล่�มูสิัน์ค้ัาแบรน์ด์ต่น์เอง	มู่�งเน์น้์

การสัร้างคัวิามูมู่เสัถูย่รภาพให้์กบัธิร่กิจัข้องกล่�มูบรษิัทััใน์ระยะยาวิ	โดย

มู่แบรน์ด์สัิน์คั้าทัั�งทั่�เน์้น์การจัำาห์น์่ายผู้�าน์ช�องทัาง	Omnichannel	ข้อง

ต่น์เอง	และต่ัวิแทัน์จัำาห์น์่ายต่�างๆ		ต่ลาดทั่�สัำาคััญมู่ดังน์่�

  

     >> ไทย	ถึูงแมู้วิ�าจัะไดรั้บผู้ลกระทับจัากสัถูาน์การณ์

การแพร�ระบาดข้องโคัวิิด-19	 และจัากการท่ั�								

ห์้างสัรรพสิัน์คั้าปิด	Lock	Down	ใน์ช�วิงไต่รมูาสัทั่�	3 

ปี	 2564บริษััทั	 พร่มู�าโกลด์	 อิน์เต่อร์เน์ชั�น์แน์ล	

จัำากัด	 ผูู้้คั้าปล่กเคัร่�องประดับ	 PRIMA	 ได้ปรับ

แน์วิทัางกลย่ทัธิ์เพ่�อกระต่่้น์ยอดข้าย	ทัั�งจัากการ

มู่�งเน์้น์การจััดจัำาห์น่์ายผู้�าน์ช�องทัางออน์ไลน์์ทัั�ง	

E-commerce	และ	Social	Commerce	การน์ำาเสัน์อ 

คัอลเลคัชั�น์ระดับ	 Entry	 Price	 Point	 และการ								

น์ำาเสัน์อ	Exclusive	Collection	โปรโมูชั�น์เฉพาะ

บ่คัคัล	สัำาห์รับกล่�มูล่กคั้า	High	Networth	ซึ�งทัำา

ให์้บริษััทัฯ	 สัามูารถูข้ยายฐาน์ลูกคั้าให์มู�รวิมูถูึง

รักษัาฐาน์ลูกคั้าเดิมูได้อย�างต่�อเน์่�อง	

     >> เวียดนาม บริษััทั	แพรน์ด้า	เวิ่ยดน์ามู	จัำากัด	ได้

รับผู้ลกระทับจัากสัถูาน์การณ์โคัวิิด-19	 จัาก

มูาต่รการ	 Social	 Distancing	 และมูาต่รการ	

Lockdown	ใน์ช�วิงไต่รมูาสัทั่�	2	และไต่รมูาสัทั่�	3	

ปี	2564		บรษิัทััฯ	ได้ปรบักลย่ทัธ์ิทั่�จัะเข้้าถูงึลูกคัา้

แบบ	Direct	Sales	การน์ำาเสัน์อโปรโมูชั�น์เฉพาะ

บ่คัคัล	 และการพัฒน์าผู้ลิต่ภัณฑ์์น์วัิต่กรรมูให์มู�

ใน์กล่�มูสิัน์ค้ัาห์ัต่ถูศิลป์ทัองคัำา	 บริษััทัฯ	 ยังคัง

สัามูารถูรกัษัาฐาน์ลูกคัา้เดมิูจัากการทัำาการต่ลาด

และประชาสััมูพัน์ธ์ิอย�างต่�อเน์่�องทัั� ง สิัน์ค้ัา												

Prima	Gold	และ	Prima	Art		

     >> อ่นโดน่เซีีย	 กล่�มูบริษััทัแพรน์ด้าได้ปรับกลย่ทัธิ์

สัำาห์รับต่ลาดอิน์โดน่์เซ่ย	 โดย	 บริษััทั	 แพรน์ด้า	

มูารเ์กต็่ติ่�ง	อนิ์โดน่์เซย่	จัำากดั	ไดป้รบัสัถูาน์ะจัาก

บริษััทัใน์เคัร่อ	 เป็น์ต่ัวิแทัน์จัำาห์น่์ายทั่�ได้รับการ

แต่�งตั่�งสัำาห์รับผู้ลิต่ภัณฑ์์	 PRIMA	 GOLD	 และ	

PRIMA	 ART	 ใน์ไต่รมูาสัทั่�	 3	 ปี	 2564	 ทัั�งน่์�					

แบรน์ด์	PRIMA	GOLD	และ	PRIMA	ART	มู่การ

จััดจัำาห์น่์ายผู้�าน์ตั่วิแทัน์จัำาห์น่์ายทั่�ได้รับการ								

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ32 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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แต่�งตั่�ง	 ใน์กร่งจัาการ์ต้่า	 และเมู่องท่ั�สัำาคััญ	 และ

ยังคังเป็น์ต่ลาดทั่�มู่ศักยภาพ	ถูึงแมู้วิ�าใน์ปี	2564	

อิน์โดน่์เซ่ยได้รับผู้ลกระทับจัากสัถูาน์การณ์โรคั

ระบาด	Covid-19	เป็น์อย�างมูาก	

     >> อ่นเดีย		บริษััทั	แพรน์ด้า	อิน์เด่ย	มู่�งเน์้น์การจััด

จัำาห์น์า่ยสันิ์คัา้ห์ตั่ถูศลิปแ์ผู้�น์ภาพทัองคัำา	99.9%		

แบรน์ด์	Prima	Art	ผู้�าน์ช�องทัางรา้น์คัา้ปล่กเคัร่�อง

ประดับ	โดยใน์ปี	2564	บริษััทัฯ	ได้เริ�มูธิ่รกิจัการ

ผู้ลิต่สิัน์ค้ัาห์ัต่ถูศิลป์ทัองคัำาใน์ประเทัศอิน์เด่ย

อย�างเต่็มูรูปแบบ	ใน์ช�วิงไต่รมูาสัทั่�	4	ห์ลังจัากทั่�

รัฐบาลอิน์เด่ยได้ผู้�อน์คัลายมูาต่รการ	Lockdown		

น์อกจัากน่์�บริษััทัฯ	 ได้ออกแบบผู้ลิต่ภัณฑ์์ให์มู�	

เพ่�อจัับกล่�มู	 Millennials	 เพ่�อเพิ�มูโอกาสัการ

จัำาห์น่์ายสัิน์ค้ัาและรองรับกับคัวิามูต้่องการใน์

ต่ลาดอิน์เด่ย

      >> อังกฤษ บริษััทั	Pranda	UK	Limited	มู่�งเน์้น์การ

ทัำาต่ลาดแบรน์ด์ห์ลัก	Gemondo	ผู้�าน์ทัางเวิ็บไซต่ ์

gemondo.co.uk	 และออน์ไลน์์มูาร์เก็ต่เพลสั							

โดยใน์	 ปี	 2564	 บริษััทัฯ	 ได้เริ�มูข้ยายไปยัง

มูาร์เกต็่เพลสัอ่�น์ๆ	ใน์โซน์ย่โรป	เพ่�อเพิ�มูยอดข้าย

และการเข้้าถูึงต่ลาดโซน์ย่โรปท่ั�มู่ศักยภาพซึ�ง	

Gemondo	 มู่การเต่ิบโต่ด่ใน์ช�วิง	 3	 ปีทั่�ผู้�าน์มูา	

บริษััทัฯ	 ยังคังวิางกลย่ทัธ์ิเพิ�มูยอดข้ายจัากฐาน์

ลกูคัา้รายเดิมูผู้�าน์ระบบการบริห์ารลูกคัา้สััมูพัน์ธิ์

(Customer	Relationship	Management:	CRM)	

รวิมูถึูงมู่�งเน์้น์ข้ยายฐาน์ลูกคั้ากล่�มูให์มู�	 โดย

พัฒน์าสิัน์คั้าให้์ต่อบโจัทัย์ลูกค้ัา	 Millennials			

มูากข้ึ�น์

  2.1.2 กลุ่มสุ่นค์้าที�ผล่ต้และออกแบับัริ่่วมกับัล่กค์้า (ODM)

	 	 	 	 	 ใน์ปี	 2564	 บริษััทัฯ	 ยังคังเผู้ชิญกับภาวิะเศรษัฐกิจั									

ทั่�ถูดถูอยเน่์�องจัากการแพร�ระบาดไวิรัสัโคัวิิด	 –19	 ซึ�งเป็น์ช�วิงเวิลา									

ทั่�ห์ล่กเล่�ยงไมู�ได้ทั่�ทั่กธิ่รกิจัจัะประสับกับเศรษัฐกิจัถูดถูอยน่์�	 โดยใน์			

คัรึ�งปีแรก	2564	ธิ่รกิจัสั�วิน์ให์ญ�ได้รับผู้ลกระทับจัากการชะลอต่ัวิทัาง

เศรษัฐกิจัโลกและเศรษัฐกิจัไทัย	 อย�างไรก็ต่ามูบริษััทัฯ	 สัามูารถูกลับ

มูาฟ้ื้น์ตั่วิได้ใน์คัรึ�งปีห์ลัง	2564	แมูว้ิ�าจัะมู่การปิดประเทัศ	(Lockdown)	

แต่�เน์่�องจัากปัจัจััยบวิกด้าน์เศรษัฐกิจัโซน์ยโ่รปและอเมูริกาซึ�งเป็น์ฐาน์

ลูกคั้าสัำาคััญข้องบริษััทัฯ	 เต่ิบโต่อย�างต่�อเน์่�อง	 รวิมูถึูงบริษััทัฯได้ปรับ

ฐาน์ลูกคั้าโดยมู่�งเน์้น์ข้ยายฐาน์ลูกคั้าเชิงกลย่ทัธ์ิไปยังกล่�มูลูกคั้า									

“Affordable	 Fine	 Jewelry”	 	 ซึ�งสัอดคัล้องกับการเปล่�ยน์พฤต่ิกรรมู							

ผูู้้บริโภคัทั่�เปล่�ยน์แปลงไปยังสัิน์คั้ากล่�มูท่ั�คั่้มูคั�ามูากขึ้�น์	 รวิมูถึูงยังคัง		

มู่�งเน์้น์สัร้างฐาน์ลูกคั้าเชิงกลย่ทัธ์ิอย�างต่�อเน์่�องเพ่�อให้์มู่ออเดอร์

สัมูำ�าเสัมูอ	ซึ�งลกูคัา้เห์ล�าน่์�สั�วิน์ให์ญ�เป็น์กล่�มู	ด่ไซเน์อรแ์บรน์ดท์ั่�มู่คัวิามู

สัามูารถูใน์การแข้�งขั้น์ระดับโลก	ทั่�มูองห์าผูู้้ผู้ลิต่เคัร่�องประดบัทั่�มู่คัวิามู

น์่าเช่�อถู่อ	มู่คัวิามูสัามูารถูใน์การผู้ลิต่สัิน์คั้าคั่ณภาพสัูงใน์แบบด่ไซน์์ทั่�

มู่คัวิามูประณ่ต่และแต่กต่�าง	มู่คัวิามูเข้้าใจัใน์การออกแบบพัฒน์าสิัน์คัา้

ร�วิมูกนั์	เข้้าใจัมู่มูมูองใน์เชงิการต่ลาด	และเป็น์ผูู้ผู้้ลิต่ท่ั�ไดรั้บการรบัรอง

เร่�องคัวิามูรับผู้ิดชอบต่�อสัังคัมู	 มู่คัวิามูใสั�ใจัต่�อสิั�งแวิดล้อมู	 รวิมูถึูงให้์

คัวิามูสัำาคััญอย�างยิ�งยวิดใน์การลดภาวิะโลกร้อน์	 ซึ�งคั่ณสัมูบัติ่เห์ล�าน่์�

ต่รงกับศักยภาพข้องบริษััทัฯ	 และเป็น์สิั�งท่ั�บริษััทัฯ	 ทั่�มูเทั	 ใสั�ใจั	 และ

ปฏิิบัต่ิมูาอย�างต่�อเน์่�อง	

	 	 	 	 	 น์อกจัากน่์�	 จัากสัภาพการแข้�งข้ัน์ทั่�เปล่�ยน์แปลงใน์	

ดา้น์พฤติ่กรรมูผูู้บ้รโิภคัและการเปล่�ยน์แปลงด้าน์เทัคัโน์โลย่	อนั์สั�งผู้ล

ให้์ธิ่รกิจัการข้ายเคัร่�องประดับผู้�าน์	 E-Commerce	 มู่อัต่ราเต่ิบโต่										

เพิ�มูมูากขึ้�น์ใน์ต่ลาดท่ั�สัำาคััญ	 รวิมูถึูงใช้กลย่ทัธิ์การข้ายรูปแบบ										

Omnichannel	 ผู้สัาน์ทั่กช�องทัางออฟ์ไลน์์และออน์ไลน์์เพ่�อสัร้าง

ประสับการณ์ทั่�ด่	เช่�อมูโยงข้้อมููลและคัวิามูต่อ้งการข้องลกูคัา้ไดร้อบดา้น์

เพ่�อต่อบโจัทัย์ไลฟ์์สัไต่ล์ทั่�ห์ลากห์ลายใน์ปัจัจับ่นั์ได้เป็น์อย�างด่	รวิมูถึูง

ปรับกระบวิน์การจััดการภายใน์	 เพ่�อสัร้างฐาน์ลูกคั้าให์มู�ท่ั�มู่ศักยภาพ

ใน์อน์าคัต่คัวิบคัู�ไปกับการรักษัาฐาน์ลูกคั้าเดิมู	

 

	 	 	 	 บริษััทัฯ	 เล็งเห์็น์ถึูงคัวิามูสัำาคััญใน์การสัร้างฐาน์ลูกค้ัาทั่�

มู่คัวิามูห์ลากห์ลาย	ทัั�งใน์ด้าน์ประเภทัธิ่รกิจัข้องลูกคั้า	และด้าน์คัวิามู

ห์ลากห์ลายใน์เชิงภูมูิภาคัใน์อเมูริกา	 ย่โรป	 และเอเช่ย	 เพ่�อกระจัาย

คัวิามูเสั่�ยงใน์อน์าคัต่	 รวิมูถูึงการทัำางาน์ร�วิมูกับลูกคั้าใน์รูปแบบ										

Strategic	 Partner	 โดยจัะมู่การวิางแผู้น์ร�วิมูกัน์ใน์ระยะยาวิกับลูกคั้า

รายสัำาคััญ	ซึ�งน์อกจัากจัะเป็น์การเพิ�มูโอกาสัใน์การสัร้างผู้ลประโยชน์์

ร�วิมูกนั์แลว้ิ	ยังเป็น์การลดคัวิามูเส่ั�ยงใน์ด้าน์การบรหิ์ารต้่น์ทัน่์วัิต่ถูดิ่บ

เป็น์ต่้น์	

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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(3) แนวโน้มภาวะอุต้สุาห่กริ่ริ่มและสุภาพการิ่แข่งขันในอนาค์ต้

	 ต่ลาดอัญมูณ่และเคัร่�องประดับใน์ปี	2564	เริ�มูมู่สััญญาณด่ข้ึ�น์

จัากเศรษัฐกจิัโซน์ย่โรปและอเมูรกิาฟ้ื้น์ต่วัิ	รวิมูถึูงอต่่สัาห์กรรมูอญัมูณ่

และเคัร่�องประดับไทัยยังได้รับอาน์ิสังคั์จัากสังคัรามูการคั้าระห์วิ�าง

สัห์รฐัอเมูริกา	และจัน่์	เน์่�องจัากสัห์รัฐอเมูริกาได้เพิ�มูกำาแพงภาษัน่์ำาเข้้า

เคัร่�องประดับผู้ลิต่จัากจั่น์ใน์อัต่ราสัูงจึังทัำาให์้ผูู้้ผู้ลิต่ใน์จั่น์ห์ลายราย																

เริ�มูมู่ปัญห์าใน์การสั�งมูอบสิัน์ค้ัาจัึงเริ�มูจัากการสัั�งสิัน์ค้ัาจัากไทัยก�อน์

และข้ยับข้ยายยา้ยฐาน์การผู้ลิต่บางสั�วิน์สูั�ประเทัศไทัย	รวิมูถึูงข้้อจัำากัด

การทัำากิจักรรมูทัางเศรษัฐกิจัและมูาต่รการล็อคัดาวิน์์ประเทัศอิน์เด่ย

ได้ก�อให์้เกิดผู้ลกระทับไปต่ลอดห์�วิงโซ�อ่ปทัาน์	ทัำาให์้ผูู้้จััดจัำาห์น่์ายใน์

ประเทัศองักฤษัและอเมูริกาใน์กล่�มูสิัน์ค้ัาเคัร่�องประดับเพชรได้ผู้นั์การ

สัั�งซ่�อสัิน์คั้ามูาทั่�ประเทัศไทัยเป็น์อย�างมูาก	

 

	 น์อกจัากน่์�บริษััทัฯ	 ยังมู่ปัจัจััยช�วิยสั�งเสัริมูข่้ดคัวิามูสัามูารถูใน์

การแข้�งข้นั์ซึ�งคัรอบคัล่มูทัั�งกล่�มูการผู้ลิต่	และกล่�มูธิร่กิจั	Omnichannel 

Distribution	 โดยใน์สั�วิน์ข้องกล่�มูการผู้ลิต่น์ั�น์	บริษััทัฯ	มู่ศักยภาพใน์

การผู้ลิต่เคัร่�องประดับทัองและเคัร่�องประดับเงิน์ชั�น์สัูง	 และมู่คัวิามู

ย่ดห์ย่�น์ต่�อการรองรับคัำาสัั�งซ่�อจัากลูกค้ัาทั่�ห์ลากห์ลายอ่กทัั�งบริษััทัฯ			

มู่ศนู์ย์ออกแบบและพฒัน์าผู้ลิต่ภัณฑ์์	(Design	&	Product	Development 

Center)	เพ่�อต่อบสัน์องคัวิามูต้่องการข้องลูกคัา้ดว้ิยงาน์ฝีมู่อคัณ่ภาพสังู

ผู้�าน์กระบวิน์การทัำางาน์อนั์เป็น์เอกลักษัณข์้องแพรน์ดา้	(Pranda	process) 

สัำาห์รับกล่�มูธิ่รกิจั	 Omnichannel	 Distribution	 บริษััทัฯ	 มู่�งเน้์น์

บรหิ์ารธิร่กิจัจัดัจัำาห์น่์ายและค้ัาปล่กผู้สัาน์ทัก่ช�องทัาง	ทัั�งออฟ์ไลน์์และ

ออน์ไลน์์อย�างไร้รอยต่�อ	 โดยมู่ผูู้้บริโภคัเป็น์ศูน์ย์กลาง	 รวิมูถูึงมู่�งเน์้น์

พฒัน์าแบรน์ด์ข้องต่น์เองภายใต้่	แบรน์ด์	“PRIMA”	เพ่�อกระจัายคัวิามู

เสั่�ยงดา้น์ต่ลาด	และเพิ�มูโอกาสัทัางธิ่รกิจัดว้ิยการแสัวิงห์าต่ลาดให์มู�ๆ

ทั่�มู่ศักยภาพใน์การเต่ิบโต่ใน์อน์าคัต่	

	 สัำาห์รับแน์วิโน้์มูข้องธิ่รกิจัปี	 2565	 ยังคังฟ้ื้น์ตั่วิ	 จัากอัต่ราการ

เต่ิบโต่	GDP	ใน์ระดับทั่�มู่เสัถู่ยรภาพ	อัต่ราเงิน์เฟ์้อทั่�คัาดวิ�าจัะชะลอต่ัวิ

ลง	และอัต่ราดอกเบ่�ยทั่�เริ�มูปรับต่ัวิข้ึ�น์	แต่�การฟื้้น์ต่ัวิยังคังอยู�บน์คัวิามู

ผู้นั์ผู้วิน์และเปราะบางข้องห์ลายปัจัจัยัอย�างคัวิามูต่งึเคัร่ยดข้องสังคัรามู

การค้ัาและการสัร้างด่ลอำาน์าจัให์มู�ข้องอเมูรกิาใน์สัังคัมูโลก	คัวิามูขั้ดแย้ง

คั่กร่�น์ทัางการเมู่องระห์วิ�างประเทัศรัสัเซ่ยกับยูเคัรน์	 ราคัาข้องสัิน์ค้ัา

โภคัภัณฑ์์ทั่�เป็น์วิัต่ถู่ดิบอย�างทัองคัำาและเมู็ดเงิน์ยังคังเปล่�ยน์แปลง

อย�างรวิดเร็วิ	คั�าเงิน์บาทัทั่�ผู้ัน์ผู้วิน์	พัฒน์าการข้องระบบสั่�อสัารดิจัิทััล																																											

ทั่�เปล่�ยน์แปลง 	 พฤติ่กรรมูการบริโภคัข้องคัน์ร่�น์ให์มู�ท่ั�มู่ผู้ลกระทับ							

ต่�อช�องทัางจัดัจัำาห์น่์ายข้องคัู�คัา้	ฯลฯ	บรษิัทััฯ	ต่ระห์น์กัใน์คัวิามูทัา้ทัาย

เห์ล�าน่์�	 และได้เต่ร่ยมูคัวิามูพร้อมูใน์การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัด้วิยการปรับ

กลย่ทัธิ์การข้ายเป็น์รูปแบบ	Omnichannelทั่�ต่อบสัน์องคัวิามูต่้องการ

ข้องลูกคั้าได้ทั่กช�องทัางทัั�งออฟ์ไลน์์และออน์ไลน์์อย�างไร้รอยต่�อ										

การปรับกระบวิน์การทัำางาน์ทั่�เอ่�ออำาน์วิยต่�อกล่�มูลูกคั้าทั่�มู่ศักยภาพ	

การมู่�งเน์้น์ข้ยายฐาน์ลูกค้ัาเชิงกลย่ทัธ์ิไปยังกล่�มูลูกค้ัา	 “Affordable	

Fine	 Jewelry”	 ทั่�มู่การเต่ิบโต่สูัง	 รวิมูถึูงการปรับกำาลังการผู้ลิต่ให์้

สัอดคัล้องกับคัวิามูต้่องการข้องลูกคั้า	 กล่�มูให์มู�ท่ั�มู่ศักยภาพและ

สัถูาน์การณ์ทั่�เปล่�ยน์ไปอย�างรวิดเร็วิ

	 การผู้ลิต่และการข้ายมู่ลักษัณะเป็น์ฤดูกาล	 คั่อ	 คัวิามูต้่องการ

ข้องผูู้้ซ่�อส่ัดทั้าย	 (ผูู้้บริโภคั)	 ซึ�งจัะมู่ปริมูาณมูากใน์ช�วิงเทัศกาล

คัรสิัต์่มูาสัและปีให์มู�แต่�กม็ูไิด้สั�งผู้ลกระทับต่�อการดำาเน์นิ์ธิร่กิจัข้องบริษัทัั

เพราะบริษััทั	 สัามูารถูคัวิบคั่มู	 และวิางแผู้น์การผู้ลิต่ได้เป็น์อย�างด่							

ใน์ปี	2562	-	2564	บริษััทัฯ	และบริษััทัย�อย	มู่ปริมูาณการข้ายแยก

เป็น์	4	ไต่รมูาสัดังน์่�

(4) การิ่จุัดห่าผล่ต้ภัณฑ์์

	 บริษััทัฯ	 ใช้การผู้ลิต่แบบปริมูาณมูาก	 (Mass	 Production)	

สัำาห์รับงาน์ใน์กล่�มู	Silver	สั�วิน์งาน์ใน์กล่�มู	High	&	Medium	ซึ�งเป็น์									

“งาน์ทัอง”	จัะใช้การผู้ลิต่แบบจัวิิเวิลร่�ชั�น์สูัง	ใชช้�างฝีมู่อ	และเคัร่�องจักัร

อัน์ทััน์สัมูัย	โดยบริษััทัจัะมู่เทัคัโน์โลย่การผู้ลิต่ข้องบริษััทัเอง	ซึ�งทัำาให์้

สัิน์คั้าเคัร่�องประดับอัญมูณ่ออกมูามู่คัวิามูสัวิยงามู	 ทัน์ทัาน์	 และ

กรรมูวิิธิ่การผู้ลิต่จัะมู่อัต่ราการสัูญเสั่ยต่ำ�า	

  ไต้ริ่มาสุ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562

  ล้านบัาท % ล้านบัาท %  ล้านบัาท %

	 	 1	 506	 17	 599	 19	 569	 19

	 	 2	 543	 19	 486	 17	 507	 17

	 	 3	 835	 29	 620	 27	 819	 27

	 	 4	 1,016	 35	 757	 37	 1,091	 37

  ริ่วม 4 ไต้ริ่มาสุ 2,900 100 2,462 100 2,985 100

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ34 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



บัริ่่ษัทฯ มีกำาลังการิ่ผล่ต้ย้อนห่ลัง 3 ปี ดังน่�

วัต้ถึุด่บั

สุัดสุ่วนการิ่ใชิ้้วัต้ถึุด่บั

	 บรษิัทััฯ	จัะกระจัายการจัดัซ่�อวิตั่ถูดิ่บต่�างๆ	ไปยงัผูู้จ้ัำาห์น่์ายห์ลายรายและรักษัาสััดสั�วิน์การซ่�อไมู�ให้์เกนิ์	30%	ต่�อราย	และบริษัทััฯ	มู่คัวิามู

สััมูพัน์ธิ์ทั่�ด่ต่�อกัน์ใน์เชิงการคั้า	ดังน์ั�น์บริษััทัฯ	จัะมู่คัวิามูเสั่�ยงลดลง	ห์ากมู่การเปล่�ยน์แปลง/สัูญเสั่ยผูู้้จัำาห์น์่ายรายน์ั�น์ๆ	ไป

    2564 2563 2562

	 วิัต่ถู่ดิบต่�างประเทัศ	(%)	 	 	 70	 60	 50

	 วิัต่ถู่ดิบใน์ประเทัศ	(%)	 	 	 30	 40	 50

 ริ่วม    100 100 100

	ห์น์่วิย	:	ล้าน์บาทั

  วัต้ถึุด่บั  2564 2563 2562

 ต้่างปริ่ะเทศ:-

	 	 โลห์ะทัองคัำา	 	 872	 566	 386

	 	 สั�วิน์ประกอบ	 	 99	 28	 25

	 	 อัญมูณ่	 	 	 416	 296	 230

	 	 อ่�น์ๆ		 	 	 66	 24	 80

  รวมิ   1,453 914 721

 ในปริ่ะเทศ:-

	 	 โลห์ะทัองคัำา	 	 141	 292	 359

	 	 โลห์ะเงิน์	 	 	 175	 131	 145

	 	 โลห์ะอัลลอย	 	 5	 1	 4

	 	 สั�วิน์ประกอบ	 	 20	 5	 6

	 	 อัญมูณ่	 	 	 213	 123	 160

	 	 อ่�น์ๆ		 	 	 81	 51	 51

  รวมิ   635 604 724

 ริ่วมทั�งสุ่�น    2,088 1,518 1,445

  ฐานการิ่ผล่ต้   กำาลังการิ่ผล่ต้ (ล้านชิ้่�น)

    2564 2563 2562

 ในปริ่ะเทศไทย

	 โรงงาน์บางน์า	กร่งเทัพฯ	 	 	 1.0	 1.0	 1.0

	 โรงงาน์ใน์เข้ต่อ่ต่สัาห์กรรมูสั่รน์าร่	 	 1.9	 1.9	 2.1

 ในต้่างปริ่ะเทศ

	 โรงงาน์	แพรน์ด้า	เวิ่ยดน์ามู	 	 0.1	 0.1	 0.4

 ริ่วม   3.0 3.0 3.5

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 35



(5) ทริ่ัพย์สุ่นที�ใช้ิ้ในการิ่ปริ่ะกอบัธุริ่ก่จุ

	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย�อย	มู่อาคัารโรงงาน์และสัำาน์ักงาน์เป็น์ทัรัพย์ทั่�ใช้ใน์การประกอบธิ่รกิจั	ต่ลอดจัน์สัิทัธิิเช�าข้องบริษััทัย�อย	รายละเอ่ยด

ข้องทัรัพย์สัิน์ทั่�ใช้ใน์การประกอบธิ่รกิจัปรากฎิต่ามูเอกสัารแน์บ	4	ข้องแบบแสัดงรายการข้้อมููลประจัำาปี	(แบบ	56-1	One	Report)	น์่�

1.3  โคุรงสร้างการถ์ือหุ้นของกลิุ่มบริษ์ัที่
	 บริษััทัฯ	 มู่น์โยบายใน์การแบ�งการดำาเนิ์น์งาน์ท่ั�สัมูด่ลซึ�งประกอบด้วิย	 ฐาน์การผู้ลิต่	 ฐาน์การจััดจััดจัำาห์น่์ายและฐาน์การค้ัาปล่ก																								

ดังรายละเอ่ยดต่ามูโคัรงสัร้างการถู่อห์่้น์ข้องกล่�มูบริษััทั

 1.3.1 โคุรงสร้างการถ์ือหุ้นของกลิุ่มบริษ์ัที่ 

	 	 	 	 บริษััทัฯ	เริ�มูประกอบธิ่รกิจัสั�งออกเคัร่�องประดับอัญมูณ่ใน์น์ามู	“Pranda	Design”	โดยคัรอบคัรัวิเต่่ยสั่วิรรณ์	เมู่�อปี	2516	ต่�อมูา

ใน์ปี	2527	ข้ยายธิร่กจิัโดยการตั่�งฐาน์การผู้ลติ่เคัร่�องประดบัอญัมูณ่	พร้อมูเปล่�ยน์ช่�อเป็น์	Pranda	Jewelry	โดยได้มู่การข้ยายธิร่กจิัอย�างต่�อเน่์�อง

จัน์ปัจัจั่บัน์บริษััทัฯ	มู่การประกอบธิ่รกิจัแบ�งเป็น์	3	กล่�มูธิ่รกิจั	ได้แก�	กล่�มูธิ่รกิจัการผู้ลิต่	กล่�มูธิ่รกิจั	Omnichannel	Distribution	และกล่�มูธิ่รกิจั

สัน์ับสัน์่น์	

โครงสร�างกลุ�มธุรกิจ

รวิฐา พงศ�นุชิต  (ประธาน)

100%

100%

บริษัท แพรนด�า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

กลุ�มธุรกิจ
การผลิต

กลุ�มธุรกิจ 
OMNICHANNEL 
DISTRIBUTION

กลุ�มธุรกิจ
สนับสนุน

Pranda Jewelry PCL. 
BKK & Korat

ผลิต จัดจำหน�าย 
และค�าปลีกเครื่องประดับ

แท�เ�นหลัก

Pranda Vietnam 
Co., Ltd.

(สายการผลิต) 
ผลิต จัดจำหน�าย

เครื่องประดับ

100%

100%

บจก. พรีม�าโกลด� 
อินเตอร�เนชั่นแนล
ค�าปลีกเคร่ืองประดับ

ในประเทศไทย

Pranda Vietnam 
Co., Ltd. 

(สายการค�าปลีก)
ค�าปลีกเคร่ืองประดับ
ในประเทศเวียดนาม

51%

100%

Pranda Jewelry 
Pvt. Ltd.

จัดจำหน�ายสินค�า
หัตถศิลป�ทองคำ
ในประเทศอินเดีย

PRANDA U.K. Ltd.
ค�าปลีกเคร่ืองประดับ

ในประเทศอังกฤษและยุโรป

83%

40%

บจก. แพรนด�า ลอดจิ�ง
การให�เช�าและ

การดำเนินการเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย�
ที่เ�นของตนเอง

บจก.เคแซด แพรนด�า
นำเข�าและจัดจำหน�าย

โลหะเนื้อเงินบริสุทธิ์และ

ทองคำบริสุทธิ์ใน

รูปเม็ดและแท�ง

ห่มายเห่ตุ้ :

บริษััทัดังต่�อไปน์่�	อยู�ระห์วิ�างห์ย่ดการดำาเน์ิน์ธิ่รกิจั

1)	 PRANDA	NORTH	AMERICA,	INC.

2)	 H.	GRINGOIRE	S.A.R.L.

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ36 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 1.3.2 บุคุคุลิที่่�อาจม่คุวามขัด้แย้งถ์ือหุ้นในบริษั์ที่ย่อย หรือบริษ์ัที่ร่วมรวมกันเกินกว่าร้อยลิะ 10 ของจำานวนหุ้นที่่�ม่สิที่ธุิออกเส่ยงของ

บริษ์ัที่ด้ังกลิ่าว ให้อธุิบายเหตุผ่ลิประกอบ

	 	 	 	 -ไมู�มู่-

 1.3.3 คุวามสัมพันธุ์กับกลิุ่มธุุรกิจของผู่้ถ์ือหุ้นใหญ่

	 	 	 	 การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัห์ลักข้องบริษััทัไมู�ได้มู่คัวิามูสััมูพัน์ธิ์ห์ร่อเก่�ยวิข้้องกับการดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัอ่�น์ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์รายให์ญ�

 1.3.4 ผู่้ถ์ือหุ้น 

   (1)  ริ่ายชิ้ื�อผ่้ถึือหุ่้นให่ญ่

       (ก) ผ่้ถึือหุ่้นริ่ายให่ญ่ 10 ริ่ายแริ่ก ณ วันปิดสุมุดทะเบัียนเมื�อวันที� 30 ธันวาค์ม 2564 ดังน่�

  ริ่ายชิ้ื�อผ่้ถึือหุ่้นให่ญ่  จุำานวนหุ่้นที�ถึือ สุัดสุ่วนการิ่ถึือหุ่้น 

 1.	 กล่�มูคัรอบคัรัวิผูู้้ก�อต่ั�งบริษััทั	 196,909,825	 36.53%

					 น์ายปร่ดา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 31,746,774	 5.89%

				 น์างพน์ิดา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 28,045,249	 5.20%

					 น์างสัาวิพิทัยา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 23,947,600	 4.44%

					 น์างปราณ่		คั่ณประเสัริฐ	 13,734,146	 2.55%

					 น์างรัชรา		พรร่�งโรจัน์์	 12,138,049	 2.25%

					 น์ายปราโมูทัย์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 11,600,700	 2.15%

					 น์างประพ่ร์		สัรไกรกิต่ิกูล	 8,336,317	 1.55%

					 น์างสั่น์ัน์ทัา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 1,400,624	 0.26%

	 	 บ่ต่รและบ่คัคัลทั่�เก่�ยวิข้้องกับผูู้้ก�อต่ั�ง	 43,390,793	 8.05%

					 บริษััทั	แพรน์ด้า	โฮลดิ�ง	จัำากัด/1	 22,569,573	 4.19%

	 2.	 น์ายประทั่ป		ต่ั�งมูต่ิธิรรมู	 45,209,199	 8.39%

	 3.	 น์ายสัมูชาย		ปัดภัย	 32,695,800	 6.07%

	 4.		 BANK	OF	SINGAPORE	LIMITED	 14,593,973	 2.71%

	 5.		 น์ายปริวิรรต่		ปัดภัย	 12,200,000	 2.26%

	 6.		 บริษััทั	ไทัยเอ็น์วิ่ด่อาร์	จัำากัด	 11,841,574	 2.20%

	 7.	 น์ายสั่กฤต่ย์		สั่รบถูโสัภณ	 10,000,000	 1.85%

	 8.	 น์.สั.ฐิต่ิก่ล		แซ�เก่ยง	 8,597,000	 1.59%

	 9.		 น์ายสัิน์โชคั		พิริโยทััยสัก่ล	 8,044,200	 1.49%

	 10.		น์.สั.ศิริพัชร์	อมูรรัต่น์์ชัยก่ล	 6,346,900	 1.18%

 ริ่วม  346,438,471 64.27

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 37



       ผูู้ถู้อ่ห้่์น์สัามูารถูดูรายช่�อผูู้ถู้อ่ห้่์น์	ณ	วัิน์ปิดสัมู่ดทัะเบย่น์ผูู้ถู้อ่ห้่์น์เพ่�อประช่มูสัามูญัประจัำาปีปัจัจับ่นั์ไดจ้ัากเวิบ็ไซต่ข์้องบรษิัทัั

(www.pranda.com	สั�วิน์	Investor	Relations	ห์ัวิข้้อ	ข้้อมููลสัำาห์รับผูู้้ถู่อห์่้น์:	ผูู้้ถู่อห์่้น์รายให์ญ�)	ก�อน์วิัน์ประช่มูสัามูัญ		ผูู้้ถู่อห์่้น์ประจัำาปี	2564

ห่มายเห่ตุ้:  /1	บริษััทั	แพรน์ด้า	โฮลดิ�ง	จัำากัด	มู่ผูู้้ถู่อห์่้น์ประกอบด้วิย:-

       (ข) ไม่มีกลุ่มผ่้ถึือหุ่้นให่ญ่ที�มีอ่ทธ่พลต้่อการิ่กำาห่นดนโยบัายการิ่จุัดการิ่ห่ริ่ือการิ่ดำาเน่นงานของบัริ่่ษัทอย่างมีนัยสุำาค์ัญ

        -  กลุ่มผ่้ถึือหุ่้นให่ญ่ที�มีอ่ทธ่พล ปริ่ะกอบัด้วย กลุ่มค์ริ่อบัค์ริ่ัวผ่้ก่อต้ั�งต้าม (ก) ผ่้ถึือหุ่้นริ่ายให่ญ่ 10 ริ่ายแริ่ก

   (2)  บัริ่่ษัทไม่ได้ปริ่ะกอบัธุริ่ก่จุโดยการิ่ถึือหุ่้นในบัริ่่ษัทอื�น (holding company) 

   (3)  บัริ่่ษัทไม่มีข้อต้กลงริ่ะห่ว่างกันกับัผ่้ถึือหุ่้นริ่ายให่ญ่ ในเริ่ื�องที�มีผลกริ่ะทบัต้่อการิ่เสุนอขายห่ลักทริ่ัพย์และการิ่บัริ่่ห่าริ่งาน 

     ของบัริ่่ษัท

  ริ่ายชิ้ื�อผ่้ถึือหุ่้นให่ญ่  จุำานวนหุ่้นที�ถึือ สุัดสุ่วนการิ่ถึือหุ่้น 

	 1.	 น์างสัาวิจัร่ณ่ย์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 220,000	 22.00%

	 2.		 น์ายปิต่ิพงษั์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 170,000	 17.00%

	 3.	 น์างปราณ่		คั่ณประเสัริฐ	 120,000	 12.00%

	 4.	 น์างประพ่ร์		สัรไกรกิต่ิกูล	 110,000	 11.00%

	 5.	 น์ายปราโมูทัย์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 110,000	 11.00%

	 6.	 น์างพน์ิดา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 100,000	 10.00%

	 7.	 น์างสัาวิพิทัยา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 100,000	 10.00%

	 8.	 น์ายชัยศักดิ�		ศักดิ�ธิน์เศรษัฐ	 50,000	 5.00%

	 9.	 น์ายมูน์ัสั		บารมู่ชัย	 20,000	 2.00%

 ริ่วม  1,000,000 100.00%

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ38 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



1.4  จำานวนทีุ่นจด้ที่ะเบ่ยนแลิะทีุ่นชำาระแลิ้ว
 1.4.1 บริษ์ัที่ม่ทีุ่นจด้ที่ะเบ่ยน 634,769,950 บาที่ 

	 	 	 	 มููลคั�าห์่้น์ละ	1	บาทั	เร่ยกชำาระแล้วิ	539,026,606	บาทั

แบ�งเป็น์ห์่้น์สัามูัญ	539,026,606	ห์่้น์

 1.4.2 บริษ์ัที่ไม่ม่หุ้นประเภที่อื�น  

 1.4.3 หุน้หรอืหลิกัที่รพัย์แปลิงสภาพของบรษิ์ทัี่เป็นหลิกัที่รพัย์

อ้างอิงในการออกหน่วยลิงทีุ่นของกองทีุ่นรวมเพื�อผู่้ลิงทีุ่นซึื้�งเป็นคุน

ต่างด้้าว (Thai Trust Fund) แลิะใบสำาคุัญแสด้งสิที่ธุิในผ่ลิประโยชน์

ที่่�เกิด้จากหลิักที่รัพย์อ้างอิงไที่ย (NVDR)   

	 	 	 	 -	ไมู�มู่	-	

1.5  การออกหลิักที่รัพย์อื�น 
 1.5.1 หลิักที่รพย์แปลิงสภาพ

	 	 	 	 ณ	วิัน์ทั่�	19	ธิัน์วิาคัมู	2560	คัณะกรรมูการบริษััทัมู่มูต่ิ

อน่์มัูติ่และเสัน์อต่�อท่ั�ประช่มูวิิสัามูัญผูู้้ถู่อห้่์น์ซึ�งจััดขึ้�น์ใน์วัิน์ท่ั�	 29	

มูกราคัมู	2561	บริษััทัฯได้มู่มูต่ิอน์่มูัต่ิเร่�องทั่�สัำาคััญดังต่�อไปน์่�

	 1.	 ใบสัำาคััญแสัดงสิัทัธิิท่ั�จัะซ่�อห้่์น์สัามัูญข้องบริษััทัฯ	 ทั่�มูอบให์้

แก�ผูู้้ถู่อห์่้น์เดิมูข้องบริษััทัฯ

	 	 เมู่�อวิัน์ทั่�	29	มูกราคัมู	2561	ทั่�ประช่มูวิิสัามูัญผูู้้ถู่อห์่้น์ข้อง	

บริษััทัฯได้มู่มูต่ิอน์่มูัต่ิเร่�องทั่�สัำาคััญดังต่�อไปน์่�

	 1)	 	อน่์มูตั่ใิห้์บรษิัทััฯออกและเสัน์อข้ายใบสัำาคัญัแสัดงสิัทัธิิ

ทั่�จัะซ่�อห้่์น์สัามัูญข้องบริษััทัฯ	 คัรั�งท่ั�	 2	 (PDJ-W2)	

จัำาน์วิน์ไมู�เกิน์	25,595,562	ห์น์่วิย	ให์้แก�ผูู้้ถู่อห์่้น์เดิมู

ใน์อตั่ราสั�วิน์	16	ห้่์น์เดมิูต่�อใบสัำาคัญัแสัดงสิัทัธิ	ิ1	ห์น่์วิย

โดยไมู�คิัดมููลคั�า	มู่ราคัาใชสิ้ัทัธิ	ิ1	บาทัต่�อห้่์น์	ต่�อมูาเมู่�อ

วินั์ทั่�	8	กมู่ภาพัน์ธิ	์2561	บรษิัทััฯได้ออก	ใบสัำาคัญัแสัดง

สัิทัธิิทั่�จัะซ่�อห้่์น์สัามูัญทัั�งห์มูดจัำาน์วิน์	 25,594,557	

ห์น่์วิยให้์แก�ผูู้ถู้อ่ห้่์น์ข้องบรษิัทััฯแลว้ิ	ใบสัำาคัญัแสัดงสิัทัธิิ

มู่อาย่การใช้สัิทัธิิ	1	ปี	สัามูารถูใช้สัิทัธิิซ่�อห์่้น์สัามูัญได้	

1	คัรั�งเมู่�อคัรบกำาห์น์ด	1	ปีน์บัแต่�วินั์ออกใบสัำาคัญัแสัดง

สัิทัธิิ	ซึ�งวิัน์ใช้สัิทัธิิวิัน์แรกและวิัน์สั่ดทั้ายต่รงกับวิัน์ทั่�	7	

ก่มูภาพัน์ธิ์	2562

2)	 	อน่์มูตั่ใิห้์บรษิัทััฯออกและเสัน์อข้ายใบสัำาคัญัแสัดงสิัทัธิิ

ทั่�จัะซ่�อห้่์น์สัามูัญข้องบริษััทัฯคัรั�งทั่�	 3	 (PDJ-W3)	

จัำาน์วิน์ไมู�เกิน์	25,595,563	ห์น์่วิย	ให์้แก�ผูู้้ถู่อห์่้น์เดิมู

ใน์อัต่ราสั�วิน์	 16	 ห้่์น์เดิมูต่�อใบสัำาคััญแสัดงสิัทัธิ	ิ												

1	ห์น์่วิย	โดยไมู�คัิดมููลคั�า	มู่ราคัาใช้สัิทัธิิ	1	บาทัต่�อห์่้น์	

ต่�อมูาเมู่�อวิัน์ทั่�	8	ก่มูภาพัน์ธิ์	2561	บริษััทัฯได้ออกใบ

สัำาคััญแสัดงสิัทัธิิทั่�จัะซ่�อห้่์น์สัามัูญทัั�งห์มูดจัำาน์วิน์	

25,594,557	 ห์น่์วิยให์้แก�ผูู้้ถู่อห้่์น์ข้องบริษััทัฯแล้วิ										

ใบสัำาคััญแสัดงสัิทัธิิ	มู่อาย่การใช้สัิทัธิิ	2	ปี	สัามูารถูใช้

สัิทัธิิซ่�อห์่้น์สัามูัญได้	1	คัรั�งเมู่�อคัรบกำาห์น์ด	2	ปีน์ับแต่�

วินั์ออกใบสัำาคัญัแสัดงสิัทัธิ	ิซึ�งวัิน์ใช้สัทิัธิวัิิน์แรกและวัิน์

สั่ดทั้ายต่รงกับวิัน์ทั่�	7	ก่มูภาพัน์ธิ์	2563

	 3)	 	อน่์มูตั่ใิห้์บรษิัทััฯ	ออกและเสัน์อข้ายใบสัำาคัญัแสัดงสิัทัธิิ

ทั่�จัะซ่�อห้่์น์สัามูัญข้องบริษััทัฯคัรั�งทั่�	 4	 (PDJ-W4)	

จัำาน์วิน์ไมู�เกิน์	51,191,125	ห์น์่วิย	ให์้แก�ผูู้้ถู่อห์่้น์เดิมู

ใน์อัต่ราสั�วิน์	8	ห์่้น์เดิมูต่�อใบสัำาคััญแสัดงสัิทัธิิ	1	ห์น์่วิย

โดยไมู�คิัดมููลคั�า	มู่ราคัาใชสิ้ัทัธิ	ิ1	บาทัต่�อห้่์น์	ต่�อมูาเมู่�อ

วินั์ทั่�	8	กมู่ภาพนั์ธิ	์2561	บรษิัทััฯไดอ้อกใบสัำาคัญัแสัดง

สัทิัธิทิั่�จัะซ่�อห้่์น์สัามัูญทัั�งห์มูดจัำาน์วิน์	51,190,390	ห์น่์วิย

ให้์แก�ผูู้ถู้อ่ห้่์น์เดมิูข้องบริษัทััฯ	แลว้ิ	ใบสัำาคัญัแสัดงสิัทัธิิ

มู่อาย่การใช้สิัทัธิิ	 3	 ปี	 สัามูารถูใช้สิัทัธิิซ่�อห้่์น์สัามูัญ									

ได้	1	คัรั�งเมู่�อคัรบกำาห์น์ด	3	ปี	น์ับแต่�วิัน์ออกใบสัำาคััญ

แสัดงสิัทัธิิ	 ซึ�งวัิน์ใช้สัิทัธิิวิัน์แรกและวัิน์ส่ัดทั้ายต่รงกับ

วิัน์ทั่�	7	ก่มูภาพัน์ธิ์	2564

	 	 ใบสัำาคััญแสัดงสิัทัธิิดังกล�าวิ	 มู่ผูู้้ถู่อใบสัำาคััญแสัดงสิัทัธิ	ิ												

ได้มู่การแปลงสัภาพใบสัำาคััญแสัดงสิัทัธิิเป็น์ห้่์น์สัามูัญ	 รวิมูทัั�งสิั�น์	

96,770,948	 ห้่์น์	 โดยผูู้้ถู่อห้่์น์ใบสัำาคััญแสังดสิัทัธิิไมู�ใช้สัิทัธิิแปลง							

สัภาพใบสัำาคัญัแสัดงเป็น์ห้่์น์สัามูญัจัำาน์วิน์	รวิมูทัั�งสิั�น์		5,611,302	ห์น่์วิย

ดังนั์�น์สั�งผู้ลให้์บริษััทัฯ	 พิจัารณาใน์การเสัน์อต่�อทั่�ประช่มูผูู้้ถู่อห้่์น์

พิจัารณาอน์่มูัต่ิลดทั่น์จัดทัะเบ่ยน์ใน์ลำาดับต่�อไป

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 39



  ผ่้ออกหุ่้นก่้แปลงสุภาพ บัริ่่ษัท แพริ่นด้า จุ่วเวลริ่ี� จุำากัด (มห่าชิ้น)

	 	 มููลคั�ารวิมูห์่้น์กู้แปลงสัภาพ	 วิงเงิน์ไมู�เกิน์	500	ล้าน์บาทั	โดยแบ�งออกเป็น์	3	ช่ดดังน์่�

	 	 	 1)	ห์่้น์กู้แปลงสัภาพช่ดทั่�	1	มู่มููลคั�าไมู�เกิน์	100	ล้าน์บาทัโดยแบ�งออกเป็น์

	 	 	 	 20	ช่ดย�อย	มููลคั�าช่ดละไมู�เกิน์	5	ล้าน์บาทั

	 	 	 2)	ห์่้น์กู้แปลงสัภาพช่ดทั่�	2	มู่มููลคั�าไมู�เกิน์	200	ล้าน์บาทั	โดยแบ�งออกเป็น์

		 	 	 	 40	ช่ดย�อย	มููลคั�าช่ดละไมู�เกิน์	5	ล้าน์บาทั

	 	 	 3)	ห์่้น์กู้แปลงสัภาพช่ดทั่�	3	มู่มููลคั�าไมู�เกิน์	200	ล้าน์บาทั	โดยแบ�งออกเป็น์	

	 	 	 	 20	ช่ดย�อย	มููลคั�าช่ดละไมู�เกิน์	10	ล้าน์บาทั

	 	 เง่�อน์ไข้การออกห์่้น์กู้แปลงสัภาพ	 ระยะเวิลาใน์การออกห์่้น์กู้แปลงสัภาพมู่กำาห์น์ด	1	ปี	น์ับแต่�วิัน์ทั่�ทั่�ประช่มูมู่มูต่ิ

	 	 	 อน์่มูัต่ิให์้ออกห์่้น์กู้แปลงสัภาพ

	 	 	 บริษััทัฯจัะออกห์่้น์กู้แปลงสัภาพเมู่�อบริษััทัฯดำาเน์ิน์การข้ายห์่้น์ทั่�ยังไมู�ได้จัำาห์น์่าย	

   แล้วิเสัร็จัต่ามูโคัรงการซ่�อห้่์น์คั่น์ทั่�บริษััทัฯเผู้ยแพร�ข้�าวิเมู่�อวิัน์ทั่�	14	ต่่ลาคัมู	2558	

	 	 	 ห์ร่อคัรบกำาห์น์ดระยะเวิลาการข้ายห์่้น์ทั่น์ซ่�อคั่น์ดังกล�าวิ

	 2.	 เมู่�อวัิน์ทั่�	14	สิังห์าคัมู	2561	ท่ั�ประช่มูคัณะกรรมูการบริษัทััฯได้มู่มูติ่อน่์มัูต่กิารจัดัสัรรและกำาห์น์ดรายละเอย่ดข้องใบสัำาคัญัแสัดงสิัทัธิิ

ทั่�จัะซ่�อห์่้น์สัามูัญข้องบริษััทัฯ	ให์้แก�กรรมูการและพน์ักงาน์ข้อง	บริษััทัฯ	(PDJ	ESOP-2)	โดยมู่รายละเอ่ยดดังน์่�

  วันที�ออกใบัสุำาค์ัญแสุดงสุ่ทธ่	 14	สัิงห์าคัมู	2561

  อายุใบัสุำาค์ัญแสุดงสุ่ทธ่	 3	ปีน์ับแต่�วิัน์ทั่�ออกใบสัำาคััญแสัดงสัิทัธิิ

  วันที�สุ่�นสุุดอายุใบัสุำาค์ัญแสุดงสุ่ทธ ่ 14	สัิงห์าคัมู	2564

  จุำานวนที�ให่้ (ห่น่วย)	 20,476,450

  อัต้ริ่าสุ่วนการิ่ใชิ้้สุ่ทธ ่ ใบสัำาคััญแสัดงสัิทัธิิจัำาน์วิน์	1	ห์น์่วิย	มู่สัิทัธิิซ่�อห์่้น์สัามูัญเพิ�มูทั่น์บริษััทัได้	1	ห์่้น์

  ริ่าค์าการิ่ใชิ้้สุ่ทธ่ 4	บาทัต่�อห์่้น์	เวิ้น์แต่�กรณ่มู่การปรับอัต่ราการใช้สัิทัธิิต่ามูเง่�อน์ไข้การปรับสัิทัธิิ

  ริ่ะยะเวลาการิ่ใชิ้้สุ่ทธ	่ สัามูารถูใช้สัิทัธิิได้ปีละ	1	คัรั�งใน์วิัน์คัรบรอบปีแต่�ละปี	น์ับแต่�วิัน์ออกใบสัำาคััญ

	 	 	 	 	 	 	 	 แสัดงสัิทัธิิ

  วันใชิ้้สุ่ทธ่ค์ริ่ั�งแริ่ก	 14	สัิงห์าคัมู	2563

  วันใชิ้้สุ่ทธ่ค์ริ่ั�งสุุดท้าย	 14	สัิงห์าคัมู	2564

  สุัดสุ่วนการิ่ใชิ้้สุ่ทธ่ซีื�อหุ่้นสุามัญของบัริ่่ษัทฯ กิารใชั้้สิที่ธิครั�งที่่� 1:	สัามูารถูใช้สัิทัธิิสัะสัมูรวิมูกัน์ได้ไมู�เกิน์	ร้อยละ	25	

	 	 	 	 	 	 	 	 ข้องใบสัำาคััญแสัดงสัิทัธิิ	ทั่�ผูู้้ถู่อใบสัำาคััญแสัดงสัิทัธิิ	แต่�ละคัน์ได้รับจััดสัรรจัาก

	 	 	 	 	 	 	 	 บริษััทัฯ

        กิารใชั้้สิที่ธิครั�งที่่� 2:	สัามูารถูใช้สัิทัธิิสัะสัมูรวิมูกัน์ได้ไมู�เกิน์ร้อยละ	50	

	 	 	 	 	 	 	 	 ข้องใบสัำาคััญแสัดงสัิทัธิิ	ทั่�ผูู้้ถู่อใบสัำาคััญแสัดงสัิทัธิิ	แต่�ละคัน์ได้รับจััดสัรรจัาก

	 	 	 	 	 	 	 	 บริษััทัฯ	(รวิมูสัิทัธิิทั่�ได้จัากการใช้สัิทัธิิคัรั�งทั่�	1	และ	คัรั�งทั่�	2)

        กิารใชั้้สิที่ธิครั�งที่่� 3:	สัามูารถูใช้สัิทัธิิสัะสัมูรวิมูกัน์ได้ไมู�เกิน์ร้อยละ	100	

	 	 	 	 	 	 	 	 ข้องใบสัำาคััญแสัดงสัิทัธิิ	ทั่�ผูู้้ถู่อใบสัำาคััญแสัดงสัิทัธิิแต่�ละคัน์ได้รับจััดสัรร

	 	 	 	 	 	 	 	 จัากบริษััทัฯ	(รวิมูสัิทัธิิทั่�ได้จัากการใช้สัิทัธิิคัรั�งทั่�	1	ถูึง	คัรั�งทั่�	3)

 

	 	 ณ	วัิน์ท่ั�	14	สิังห์าคัมู	2564	ซึ�งเป็น์ทั่�สิั�น์ส่ัดอาย่ใบสัำาคัญัแสัดงสิัทัธิ	ิไมู�มู่ผูู้้ถูอ่ใบสัำาคัญัแดงสิัทัธิใิช้สิัทัธิแิปลงสัภาพเป็น์ห้่์น์ทัั�งห์มูดจัำาน์วิน์

	20,476,450	ห์น์่วิย	ดังน์ั�น์สั�งผู้ลให์้บริษััทัฯ	พิจัารณาใน์การเสัน์อต่�อทั่�ประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์พิจัารณาอน์่มูัต่ิลดทั่น์จัดทัะเบ่ยน์ใน์ลำาดับต่�อไป

	 3.	 ห์่้น์กู้แปลงสัภาพ

	 	 เมู่�อวิัน์ทั่�	29	มูกราคัมู	2561	ทั่�ประช่มูวิิสัามูัญผูู้้ถู่อห์่้น์ข้องบริษััทัฯ	ได้มู่มูต่ิอน์่มูัต่ิให์้บริษััทัฯออกและเสัน์อข้ายห์่้น์กู้แปลงสัภาพโดย

เฉพาะเจัาะจัง	(Private	Placement)	จัำาน์วิน์วิงเงิน์ไมู�เกิน์	500	ล้าน์บาทั	ให์้แก�กองทั่น์	Advance	Opportunities	Fund	I	โดยมู่รายละเอ่ยดดังน์่�

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ40 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



1.6  นโยบายการจ่ายเงินปันผ่ลิ 
 บรษิัทััฯ	มู่น์โยบายทั่�จัะจั�ายเงนิ์ปัน์ผู้ลใน์อัต่ราไมู�เกนิ์ร้อยละ	60	ข้อง

กำาไรส่ัทัธิปิระจัำาปีจัากงบการเงนิ์เฉพาะกจิัการโดยคัณะกรรมูการบรษิัทัั

จัะพิจัารณาถูึงกำาไรจัากการดำาเน์ิน์งาน์	เงิน์ทั่น์ห์มู่น์เวิ่ยน์	เงิน์ลงทั่น์ใน์

สัิน์ทัรัพย์ถูาวิร	 เง่�อน์ไข้ทัางการเงิน์	 และการตั่�งสัำารองทั่น์ต่ามูทั่�

กฎิห์มูายกำาห์น์ด	ทัั�งใน์ปัจัจั่บัน์และใน์อน์าคัต่

		 บริษััทัย�อยมู่น์โยบายจั�ายเงิน์ปัน์ผู้ลจัากผู้ลประกอบการห์ลัง									

ห์ักสัำารองต่ามูท่ั�กฎิห์มูายกำาห์น์ด	 โดยคัณะกรรมูการจัะพิจัารณาถึูง

กำาไรจัากการดำาเนิ์น์งาน์	เง่�อน์ไข้ทัางการเงนิ์	และคัวิามูต่อ้งการเงนิ์ทัน่์

และจัะเสัน์อผูู้้ถู่อห้่์น์เพ่�ออน่์มูัต่ิเงิน์ปัน์ผู้ลทั่�บริษััทัฯ	 จั�ายให้์แก�ผูู้้ถู่อห้่์น์									

ย้อน์ห์ลังต่ั�งแต่�ปี	2544-2564	เป็น์ดังน์่�

	 	 ใน์ปี	2561	บริษััทัฯ	 ได้ออกและเสัน์อข้ายห์่้น์กู้แปลงสัภาพ

ให์้แก�กองทั่น์	Advance	Opportunities	Fund	I	และกองทั่น์	Advance	

Credit	Fund	SPC	-	Golden	Fund	SP	จัำาน์วิน์เงิน์	50	ล้าน์บาทั	และ	

50	 ล้าน์บาทัต่ามูลำาดับ	 และกองทั่น์ดังกล�าวิได้ใช้สัิทัธิิแปลงสัภาพ							

ภายใต้่ห้่์น์กู้แปลงสัภาพน่์�เป็น์จัำาน์วิน์เงิน์	 61	 ล้าน์บาทั	 โดยคัิดเป็น์

จัำาน์วิน์ห์่้น์ทั่�ออกจัากการใช้สัิทัธิิแปลงสัภาพ	28,280,336	ห์่้น์	มููลคั�า

ห้่์น์ทั่�ต่ราไวิ้ห้่์น์ละ	 1	 บาทั	 คัิดเป็น์จัำาน์วิน์ทั่น์ชำาระแล้วิทั่�บริษััทัฯ														

จัดทัะเบย่น์เทั�ากบั	28,280,336	บาทั	ซึ�งบริษัทััฯดำาเน์นิ์การจัดทัะเบย่น์

เพิ�มูทั่น์ชำาระแล้วิดังกล�าวิกับกระทัรวิงพาณิชย์แล้วิ

	 	 ใน์ปี	2563	กองทั่น์	Advance	Opportunities	Fund	I	ได้ใช้

สัิทัธิิแปลงสัภาพภายใต่้ห์่้น์กู้แปลงสัภาพน์่�จัำาน์วิน์	4	ล้าน์บาทั	โดยคัิด

เป็น์จัำาน์วิน์ห้่์น์ท่ั�ออกจัากการใชสิ้ัทัธิแิปลงสัภาพ	4,446,322	ห้่์น์	มููลคั�า

ห้่์น์ทั่�ต่ราไวิ้ห้่์น์ละ	 1	 บาทั	 คัิดเป็น์จัำาน์วิน์ทั่น์ชำาระแล้วิทั่�บริษััทัฯ															

จัดทัะเบ่ยน์เพิ�มูทั่น์เทั�ากับ	 4,446,322	 บาทั	 ซึ�งบริษััทัฯดำาเนิ์น์การ										

จัดทัะเบ่ยน์เพิ�มูทั่น์ชำาระดังกล�าวิกับกระทัรวิงพาณิชย์แล้วิ

	 	 เมู่�อวิัน์ทั่�	 10	 ก่มูภาพัน์ธิ์	 2564	 Advance	 Credit	 Fund													

SPC	-	Golden	Fund	SP	ได้เสัน์อข้อบริษััทัฯไถู�ถูอน์ห์่้น์กู้แปลงสัภาพ

ช่ดทั่�	1	คัรั�งทั่�	2	ก�อน์คัรบกำาห์น์ด	จัำาน์วิน์	37,379,521	บาทั	บริษััทัฯ

จังึได้ชำาระห์น่์�ห้่์น์กูแ้ปลงสัภาพดงักล�าวิ	เมู่�อวัิน์ท่ั�	17	กมู่ภาพนั์ธ์ิ	2564

	 	 ผูู้้ถู่อห้่์น์กู้แปลงสัภาพดังกล�าวิ	 ได้มู่การใช้สัิทัธิิแปลงสัภาพ

ทัั�งสิั�น์จัำาน์วิน์	 32,726,658	 ห้่์น์	 จัากการออกและเสัน์อข้ายห้่์น์กู้												

แปลงสัภาพทัั�งสิั�น์	 102,382,250	 ห้่์น์	 คังเห์ล่อ	 69,655,592	 ห้่์น์													

ดังนั์�น์สั�งผู้ลให้์บริษััทัฯ	 พิจัารณาใน์การเสัน์อต่�อทั่�ประช่มูผูู้้ถู่อห้่์น์

พิจัารณาอน์่มูัต่ิลดทั่น์จัดทัะเบ่ยน์ใน์ลำาดับต่�อไป

  ผ่้ออกหุ่้นก่้แปลงสุภาพ บัริ่่ษัท แพริ่นด้า จุ่วเวลริ่ี� จุำากัด (มห่าชิ้น)

	 	 อัต่ราดอกเบ่�ยข้องห์่้น์กู้แปลงสัภาพ	 ร้อยละ	1	ต่�อปี

	 	 อาย่ข้องห์่้น์กู้แปลงสัภาพ	 3	ปีน์ับจัากวิัน์ทั่�ออกห้่์น์กู้แปลงสัภาพ	ห์ร่อระยะเวิลาอ่�น์ใดต่ามูทั่�ประธิาน์กรรมูการ 

   บริห์าร	ห์ร่อบ่คัคัลทั่�ได้รับมูอบห์มูายจัากประธิาน์กรรมูการบริห์ารกำาห์น์ด	ทัั�งน์่� 

	 	 	 ข้ึ�น์อยู�กับภาวิะต่ลาด	ใน์ข้ณะทั่�ออกและเสัน์อข้ายห์่้น์กู้แปลงสัภาพใน์แต่�ละคัรั�ง	

	 	 การชำาระคั่น์เงิน์ต่้น์	 ทัยอยคั่น์เงิน์ต่้น์ห์ร่อชำาระงวิดเด่ยวิเมู่�อคัรบกำาห์น์ด	ต่ามูข้้อกำาห์น์ด	และเง่�อน์ไข้ 

	 	 	 ใน์ห์่้น์กู้แปลงสัภาพ

	 	 ราคัาแปลงสัภาพ	 ร้อยละ	90	ข้องราคัาถูัวิเฉล่�ยถู�วิงน์ำ�าห์น์ักข้องห้่์น์บริษััทัฯต่�อห้่์น์ไมู�น์้อยกวิ�า	7	วิัน์ 

	 	 	 ทัำาการ	แต่�ไมู�เกิน์	15	วิัน์ทัำาการต่ิดต่�อกัน์ก�อน์วิัน์ทั่�จัะแปลงสัภาพ

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 41



  ปริ่ะจุำาปี กำาไริ่สุุทธ่ ริ่้อยละการิ่ เง่นปันผลจุ่าย จุำานวนหุ่้น เง่นปันผลต้่อหุ่้น

   (ล้านบัาท) จุ่ายเง่นปันผล (ล้านบัาท) (ล้านหุ่้น)  (บัาท)

	 2544	 	 364.72	 13.71	 50.00	 20.00	 2.50	/1

	 2545	 	 370.42	 27.80	 105.36	 210.73	 0.50

	 เงิน์ปัน์ผู้ลพิเศษัจัากกำาไรสัะสัมูซึ�งเป็น์กำาไร

	 สั่ทัธิิข้องปี	2545	 	 -	 -	 66.28	 200.96	 0.30

	 2546	 	 312.06	 46.05	 143.70	 261.27	 0.55

	 2547	 	 361.76	 57.35	 207.46	 319.18	 0.65

	 2548	 	 356.59	 59.63	 212.65	 327.15	 0.65

	 เงิน์ปัน์ผู้ลพิเศษัจัากกำาไรสัะสัมูซึ�งเป็น์กำาไรสั่ทัธิิ

	 ข้องปี	2548	 	 -	 -	 111.84	 372.79	 0.30

	 2549	 	 432.27	 58.36	 252.28	 388.13	 0.65

	 2550/2		 	 396.49	 54.90	 217.66	 395.75	 0.55

	 2551	 	 300.07	 52.75	 158.29	 395.75	 0.40

	 เงิน์ปัน์ผู้ลระห์วิ�างกาลข้องกำาไรสั่ทัธิิ

	 งวิดวิัน์ทั่�	30	มูิถู่น์ายน์	2552	 	 169.00	 11.12	 39.81	 398.16	 0.10

	 2552	 	 357.90	 47.85	 171.25	 398.25	 0.43

	 เงิน์ปัน์ผู้ลพิเศษัจัากกำาไรสัะสัมูซึ�งเป็น์

	 กำาไรสั่ทัธิิข้องปี	2551	 	 -	 -	 119.48	 398.25	 0.30

	 เงิน์ปัน์ผู้ลพิเศษัจัากกำาไรสัะสัมูซึ�งเป็น์

	 กำาไรสั่ทัธิิข้องปี	2550	 	 -	 -	 120.20	 400.67	 0.30

	 2553	 	 343.79	 58.33	 200.54	 401.09	 0.50

	 เงิน์ปัน์ผู้ลระห์วิ�างกาลจัากกำาไรสั่ทัธิิงวิด	

	 9	เด่อน์	สัิ�น์สั่ดวิัน์ทั่�	30	กัน์ยายน์	2554	 	 408.03	 9.88	 40.33	 403.33	 0.10

	 2554	 	 441.14	 45.76	 201.86	 403.71	 0.50

	 เงิน์ปัน์ผู้ลระห์วิ�างกาลจัากกำาไรสั่ทัธิิงวิด	

	 9	เด่อน์	สัิ�น์สั่ดวิัน์ทั่�	30	กัน์ยายน์	2555	 	 337.40	 12.04	 40.63	 406.28	 0.10

	 2555	 	 414.27	 49.08	 203.33	 406.66	 0.50

	 2556	 	 219.73	 37.28	 81.9	 409.52	 0.20

	 2557	 	 146.62	 41.89	 61.43	 409.52	 0.15

	 2558	 	 67.05	 30.01	 20.12	 402.39	 0.05

	 2559	 	 (1.32)	 -	 -	 -	 -

	 2560	 	 (419.25)	 -	 -	 -	 -

	 2561	 	 48.35	 -	 -	 -	 -

	 2562	 	 (508.11)	 -	 -	 -	 -

	 2563	 	 (273.91)	 -	 -	 -	 -

	 2564	 	 119.43	 -	 -	 -	 -

	 เงิน์ปัน์ผู้ลพิเศษัจัากกำาไรสัะสัมูซึ�งเป็น์

	 กำาไรสั่ทัธิิข้องปี	2555	 	 414.27	 13.01	 53.90	 539.03	 0.10

	 เงิน์ปัน์ผู้ลพิเศษัจัากกำาไรสัะสัมูซึ�งเป็น์

	 กำาไรสั่ทัธิิข้องปี	2555/3	 	 414.27	 13.01	 53.90	 539.03	 0.10

ห่มายเห่ตุ้ :  /1	ราคัาพาร์เทั�ากับ	10	บาทั	และห์ลังจัากปี	2544	เป็น์ต่้น์ไป	ราคัาพาร์เทั�ากับ	1	บาทั
   /2 ทั่�ประช่มูคัณะกรรมูการบริษััทั	คัรั�งทั่�	14/2550	ซึ�งประช่มูเมู่�อวิัน์ทั่�	18	มูิถู่น์ายน์	2550	มู่มูต่ิเก่�ยวิกับน์โยบายการจั�ายเงิน์ปัน์ผู้ลให้์แก�ผูู้้ถู่อห์่้น์ใน์อัต่ราไมู�เกิน์ 
    ร้อยละ	60	ข้องกำาไรสั่ทัธิิจัากงบการเงิน์เฉพาะกิจัการ	ทัั�งน์่�เน์่�องจัาก	ปี	2550	เป็น์ต่้น์ไปบริษััทัฯ	ได้เปล่�ยน์แปลงการบัน์ทัึกบัญช่เงิน์ลงทั่น์ใน์บริษััทัย�อย	
    และบริษััทัร�วิมูใน์งบการเงิน์เฉพาะกิจัการจัาก“สั�วิน์ได้เสั่ย”	เป็น์	“วิิธิ่ราคัาทั่น์”	สั�งผู้ลทัำาให์้กำาไรสั่ทัธิิข้องงบการเงิน์รวิมูและงบการเงิน์เฉพาะกิจัการไมู�เทั�ากัน์ 
  /3 คัณะกรรมูการบริษััทัพิจัารณาเสัน์อทั่�ประช่มูสัามูัญผูู้้ถู่อห์่้น์ประจัำาปี	2564	ซึ�งประช่มูวิัน์ทั่�	20	เมูษัายน์	2565	เพ่�อพิจัารณาอน์่มูัต่ิจั�ายเงิน์ปัน์ผู้ลจัากกำาไร 
	 	 		 สัะสัมูซึ�งเป็น์กำาไรสั่ทัธิิข้องปี	2555

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ42 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



สุ่วนที� 1
การประกอบธุุรกิจ
แลิะผ่ลิการด้ำาเนินงาน

การิ่บัริ่่ห่าริ่
จุัดการิ่ค์วามเสุี�ยง2

2.1 นโยบายแลิะแผ่นการบริหารคุวามเส่�ยง
	 บรษิัทััฯ	ให้์คัวิามูสัำาคัญัต่�อการเปล่�ยน์แปลงข้องพฒัน์าการต่ลาด

ต่ลอดระยะเวิลากวิ�า	40	ปี	ใน์การดำาเนิ์น์ธิร่กจิัจัากทั่�ฝ่่ายบรหิ์ารเล็งเห์น็์

โอกาสัใน์เชิงธิ่รกิจับน์คัวิามูเสั่�ยงใน์การประกอบธิ่รกิจัเสัมูอ	 ช�วิงระยะ

เวิลา	5	ปีทั่�ผู้�าน์มูาไดมู่้การเปล่�ยน์แปลงทัางเศรษัฐกจิัอย�างรวิดเรว็ิและ

ร่น์แรงใน์ประเทัศคัู�คัา้ต่�างประเทัศทั่�สัำาคัญัรวิมูถึูงต่ลาดภายใน์ประเทัศ

	 ดงัทั่�ปรากฏิเป็น์วิิกฤต่การณเ์ริ�มูจัากอเมูรกิา	และไดแ้พร�กระจัาย

ไปทัั�วิทั่กภูมูิภาคัอย�างรวิดเร็วิผู้�าน์การคั้าทั่� เช่�อมูโยงโดยระบบ									

พาณิชยกรรมูจัากเทัคัโน์โลย่ชั�น์สูังประกอบกับการแพร�ข้ยายข้อง									

โซเช่ยลมู่เด่ยอย�างกว้ิางข้วิาง	 รวิมูถูึงผู้ลกระทับจัากสัถูาน์การณ์									

แพร�ระบาดข้องโรคัต่ิดเช่�อไวิรัสัโคัโรน์า	2019	(COVID-19)	ทั่�มู่การ

ระบาดให์ญ�ไปทัั�วิโลกต่ั�งแต่�ใน์ไต่รมูาสัทั่�	1	ปี	2563	ทั่�มู่ผู้ลกระทับต่�อ

เศรษัฐกจิั	และการปรับเปล่�ยน์วิิถูก่ารดำาเนิ์น์ช่วิิต่ข้องประชาชน์ทัั�วิโลก

 เพ่�อประโยชน์์ใน์การบริห์าร	และจัดัการคัวิามูเสั่�ยงให้์มู่ประสิัทัธิภิาพ

ยิ�งขึ้�น์	และสัอดคัล้องกบัห์ลักการกำากบัดแูลกจิัการทั่�ด่	(Good	Corporate 

Governance)	กฎิบัต่รคัณะกรรมูการการเงนิ์และบริห์ารคัวิามูเสั่�ยงและ

กรอบน์โยบายด้าน์การบริห์ารคัวิามูเสั่�ยง	 คัณะกรรมูการการเงิน์และ

บริห์ารคัวิามูเสั่�ยง	(Finance	&	Risk	Management	Committee)	จัึงได้

มู่การแต่�งตั่�งอน่์กรรมูการบรหิ์ารคัวิามูเส่ั�ยงโดยมู่ห์น้์าทั่�ศึกษัา	ทับทัวิน์

และประเมูิน์คัวิามูเสั่�ยง	 เพ่�อกำาห์น์ดน์โยบายการบริห์ารคัวิามูเสั่�ยงใน์

เชิงกลย่ทัธิ	์ต่ลอดจัน์ทับทัวิน์น์โยบายทั่�เก่�ยวิข้้องเสัน์อต่�อคัณะกรรมูการ

การเงิน์และบริห์ารคัวิามูเสั่�ยง	และคัณะกรรมูการบริษััทัต่ามูลำาดับ

2.2 ปัจจัยคุวามเส่�ยงต่อการด้ำาเนินธุุรกิจของบริษ์ัที่

คุวามเส่�ยงด้้านเศรษ์ฐกิจ

 1. ค์วามเสุี�ยงจุากค์วามผันผวนของริ่าค์าวัต้ถึุด่บั

	 	 แมู้วิ�าสัภาวิะเศรษัฐกิจัโลกจัะเริ�มูฟ้ื้น์ตั่วิ	 แต่�ยังคังมู่คัวิามู										

ไมู�แน่์น์อน์สูังจึังสั�งผู้ลให์้ราคัาโลห์ะทัองคัำาและเงิน์มู่คัวิามูผัู้น์ผู้วิน์											

ต่�อเน์่�อง	 โดยวิัต่ถู่ดิบอัน์ได้แก�	 โลห์ะทัองคัำาและเงิน์เป็น์ต่้น์ทั่น์ห์ลักใน์

การผู้ลิต่สิัน์ค้ัาเคัร่�องประดบัอญัมูณ่แท้ั			อย�างไรกต็่ามู	บรษิัทััฯ	ดำาเน์นิ์

น์โยบายป้องกัน์คัวิามูเส่ั�ยงด้าน์คัวิามูผัู้น์ผู้วิน์ข้องราคัาวัิต่ถู่ดิบสัำาห์รับ

ธิ่รกิจัการผู้ลิต่ดังต่�อไปน์่�

	 	 •	 ด้าน์ราคัาวิัต่ถู่ดิบ	บริษััทัฯ	ใช้วิิธิ่สั�งผู้�าน์ราคัาวิัต่ถู่ดิบให์้

กับลูกคั้า	(Pass	Through)	ดังน์ั�น์บริษััทัฯ	จัึงไมู�มู่กำาไร

ห์ร่อข้าดทั่น์จัากราคัาวิัต่ถู่ดิบปรับต่ัวิเพิ�มูข้ึ�น์ห์ร่อลดลง

  •	 ประกัน์ราคัาวิัต่ถู่ดิบล�วิงห์น์้า	(Forward	Rate)	ด้วิยการ

ทัำาธิ่รกรรมูกับสัถูาบัน์การเงิน์

 

	 	 ทัั�งน่์�คัวิามูผู้ัน์ผู้วิน์ข้องราคัาวิัต่ถู่ดิบไมู�มู่ผู้ลต่�อธิ่รกิจัการ								

จัดัจัำาห์น์า่ย	และคัา้ปล่ก	เน์่�องจัากกำาห์น์ดราคัาข้ายจัากต่น้์ทัน่์ข้ายทั่�ได้

รับจัากโรงงาน์

 2. ค์วามเสุี�ยงทางด้านการิ่เง่น (Financial Risk)

	 	 บริษััทัฯ	ประกอบธิ่รกิจัใน์การผู้ลิต่	จััดจัำาห์น์่าย	และคั้าปล่ก

สันิ์ค้ัาทัั�งภายใน์	และต่�างประเทัศ	จังึเป็น์ผู้ลให้์บรษิัทััฯ	มู่รายไดส้ั�วิน์ให์ญ�

เป็น์สักล่เงิน์ต่�างประเทัศ	และเงนิ์บาทับางสั�วิน์	โดยต้่น์ทัน่์วัิต่ถูด่บิสัำาคัญั

อัน์ประกอบด้วิยทัองคัำาและเงิน์ซึ�งเป็น์สิัน์ค้ัาโภคัภัณฑ์์และน์ำาเข้้า							

เพชรพลอยบางสั�วิน์ซึ�งกำาห์น์ดราคัาด้วิยเงิน์ต่�างประเทัศจัึงเป็น์วิิธิ่ทัำา

ธิ่รกรรมูใน์สัก่ลเงิน์เด่ยวิกัน์	 (Natural	 Hedge)	 และบริษััทัฯ	 เล่อกใช้

สััญญาซ่�อข้ายเงิน์ต่ราล�วิงห์น้์า	 (Forward	 Contract)	 ใน์การป้องกัน์

คัวิามูเสั่�ยงอัต่ราแลกเปล่�ยน์ด้วิย	

	 อ่กทัั�งบริษััทัฯ	 มู่การต่รวิจัสัอบเคัรดิต่ลูกคั้าเดิมู	 และลูกคั้า									

รายให์มู�อย�างสัมูำ�าเสัมูอ	รวิมูทัั�งกำาห์น์ดวิงเงิน์ให์้เคัรดิต่กับลูกคั้าโดยมู่

การพิจัารณาจัากผู้ลประกอบการ	ฐาน์ะทัางการเงิน์อย�างละเอ่ยด	และ

มู่การประเมูิน์ศักยภาพคัวิามูสัามูารถูแข้�งข้ัน์ข้องลูกค้ัาใน์ระยะยาวิ								

อ่กทัั�งบริษััทัฯ	มู่กระบวิน์การต่ิดต่ามูห์น์่�อย�างใกล้ชิด	และการทับทัวิน์

วิงเงิน์ท่ั�ให์้กับลูกค้ัาอยู�เป็น์ประจัำา	 และห์ากพบวิ�าลูกค้ัามู่คัวิามูเสั่�ยง							

ใน์ระดบัทั่�เกนิ์กวิ�าจัะรบัได้อาจัมู่การข้อมูดัจัำาคั�าสันิ์ค้ัาก�อน์รับคัำาสัั�งซ่�อ

 

คุวามเส่�ยงด้้านธุุรกิจ

 1. การิ่ผล่ต้และค์วามต้่อเน่�องทางธุริ่ก่จุ

	 	 จัากสัถูาน์การณ์การแพร�ระบาดข้องเช่�อไวิรัสัโคัโรน์า	

(COVID-19)	 ได้สั�งผู้ลกระทับต่�อเศรษัฐกิจัทัั�วิโลก	 รวิมูถูึงเศรษัฐกิจั

ข้องประเทัศไทัย	ทัำาให์ก้ารดำาเน์นิ์กจิักรรมูทัางเศรษัฐกจิัต่อ้งห์ย่ดชะลอ

ลงจัากการทั่�รัฐบาลออกมูาต่รการ	Lockdown	ประเทัศ	และมูาต่รการ

รบัมู่อการแพร�ระบาดข้องโรคัอย�างเข้้มูงวิด	ซึ�งสั�งผู้ลต่�อการเปล่�ยน์แปลง

พฤติ่กรรมูข้องผูู้้บริโภคัสัู�การใช้ช่วิิต่แบบวิิถู่ให์มู�	(New	normal)	ใน์ข้ณะทั่�

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 43



ธิ่รกิจัต่้องปิดทัำาการชั�วิคัราวิห์ากพบพน์ักงาน์	คัู�คั้า	ห์ร่อลูกคั้าทั่�พบปะ

ด้วิยต่ิดเช่�อโรคัระบาดดังกล�าวิ

	 	 บรษิัทััฯ	ได้กำาห์น์ดแน์วิทัางรับมู่อกับผู้ลกระทับจัากการแพร�

ระบาด	ดังน์่�

	 	 1.	 จััดตั่�งศูน์ย์อำาน์วิยการป้องกัน์การแพร�ระบาดข้องไวิรัสั

โคัวิิด-19	 เพ่�อดูแลคัวิามูเป็น์อยู�ข้องพน์ักงาน์	 คัวิามู												

ต่�อเน์่�องทัางธิ่รกิจั	 และการจััดการห์�วิงโซ�อ่ปทัาน์	 โดย

มูอบห์มูายและสัั�งการให้์คัณะทัำางาน์ป้องกัน์การแพร�

ระบาดข้องไวิรัสัโคัวิิด-19	 ดำาเน์ิน์แผู้น์ใน์การบริห์าร

จััดการและคัวิบคั่มูดูแลพน์ักงาน์ใน์ช�วิงสัถูาน์การณ์										

ดังกล�าวิ	 เพ่�อเป็น์การป้องกัน์ไมู�ให์้เกิดการแพร�ระบาด	

และล่กลามูแผู้�ข้ยายเป็น์วิงกวิ้างมูายังบริษััทัฯ

	 	 2.	 มู่มูาต่รการคัมู่เข้้มูทั่�บริษัทััฯ	ทั่�ดำาเน์นิ์การเป็น์ประจัำาเพ่�อ

ป้องกัน์การแพร�ระบาด	อาทัิ	การต่รวิจัวิัดอ่ณห์ภูมูิ	และ

ต่รวิจัคััดกรองให้์แก�พนั์กงาน์ก�อน์เข้้าทัำางาน์	 กรณ่								

ต่รวิจัวิัดอ่ณห์ภูมูิได้ต่ั�งแต่�	37	องศา	ให์้ผู้�าน์จั่ดคััดกรอง

โดยพบพยาบาลเพ่�อจั�ายยา	พบแพทัย์	 ห์ร่อไปรักษัาทั่�

โรงพยาบาล	จััดห์น์้ากากอน์ามูัย	สัำาห์รับพน์ักงาน์ทั่�เป็น์

ไข้้ห์วัิด	 จััดให้์มู่จั่ดบริการแอลกอฮอล์	 เจัลล้างมู่อ	 ใน์							

จั่ดต่�างๆ	 พ�น์สัเปรย์ฆ่�าเช่�อใน์การทัำาคัวิามูสัะอาดพ่�น์ทั่� 

ฉ่ดพ�น์สัารเคัมู่กำาจััดย่งลาย

	 	 3.	 ให์้ข้้อมููลคัวิามูรู้และวิิธิ่การป้องกัน์ต่น์เองแก�พน์ักงาน์	

เมู่�อมู่คัวิามูเสั่�ยง	 คัวิรห์ล่กเล่�ยงการสััมูผัู้สักับผูู้้อ่�น์								

อย�างใกล้ชิด	 และแน์ะน์ำาเพ่�อน์และญาต่ิมูิต่รทั่�มู่คัวิามู

เสั่�ยงไมู�คัวิรออกไปพบปะผูู้้อ่�น์	

	 	 4.	 ประสัาน์งาน์และจััดห์าวิัคัซ่น์ให์้กับพน์ักงาน์ทั่กคัน์													

ได้เข้้ารับการฉ่ดวัิคัซ่น์ป้องกัน์โคัวิิด-19	 เข้็มูแรกและ

เข็้มูสัอง	 โดยใช้สัิทัธิิ�ผูู้้ประกัน์ต่น์	 มูาต่รา	 33	 ใน์พ่�น์ทั่�

กร่งเทัพมูห์าน์คัร	 รวิมูทัั�งจััดห์าวัิคัซ่น์ทัางเล่อกให์้กับ

กล่�มูพ�อค้ัา	 แมู�คั้า	 ทั่�เข้้ามูาจัำาห์น่์ายสัิน์ค้ัาและอาห์าร		

ภายใน์บริษัทััฯ	เพ่�อเป็น์การสัร้างภูมิูคั่มู้กัน์ให้์กบัต่น์เอง

และสั�วิน์รวิมู	เพ่�อช�วิยลดการแพร�ระบาด	

	 	 5.	 ต่รวิจัคัดัแยกผูู้ท้ั่�ต่ดิเช่�อและไมู�ต่ดิเช่�อให์เ้ร็วิทั่�ส่ัด	โดยใช้

ช่ดต่รวิจั	Antigen	test	kit	เพ่�อคัดัแยกผูู้้ติ่ดเช่�อและไมู�ติ่ดเช่�อ

และสัามูารถูคัวิบคั่มูการแพร�ระบาดใน์พ่�น์ทั่�ข้องบริษััทัได้

  6.	 ดำาเน์ิน์การ	 Bubble	 &	 seal	 จััดทั่�พักให้์กล่�มูผูู้้เสั่�ยงสูัง	

(FAI-	 Factory	 Accommodation	 Isolation)	 สัำาห์รับ											

ผูู้้ป่วิยย่น์ยัน์	 โดยใช้สัถูาน์ทั่�อาคัารสัำาน์ักงาน์และพ่�น์ทั่�

แยกระห์วิ�างคัน์ท่ั�ติ่ดเช่�อกับผูู้้ท่ั�ไมู�ติ่ดเช่�อ	 โดยได้รับ										

คัำาแน์ะน์ำาจัากสัำานั์กงาน์เข้ต่บางน์า	สัำานั์กงาน์สัาธิารณส่ัข้

เพ่�อให์้ได้ต่ามูมูาต่รฐาน์กระบวิน์การปอ้งกนั์และคัวิบคัมู่

โรคัต่ามูทั่�กระทัรวิงสัาธิารณสั่ข้กำาห์น์ด

	 	 7.	 บรษิัทััฯ	มู่การจัดัผู้งัการทัำางาน์ข้องโรงงาน์แยกออกเป็น์

แต่�ละกล่�มูอย�างชัดเจัน์	ทัำาให์้คัวิามูเสั่�ยงทั่�บริษััทัจัะต่้อง

ปิดการผู้ลิต่ทัั�งโรงงาน์จัะมู่คัวิามูเป็น์ไปได้คั�อน์ข้้างต่ำ�า	

 2. ค์วามเสีุ�ยงจุากการิ่เปลี�ยนแปลงพฤต่้กริ่ริ่มผ้่บัริ่่โภค์จุาก 

ค์วามก้าวห่น้าของเทค์โนโลยี (Digital Disruption)

	 	 ใน์ช�วิงทั่�ผู้�าน์มูาธิ่รกิจั	 e-commerce	 ได้เข้้ามูามู่บทับาทั								

เพิ�มูขึ้�น์อย�างต่�อเน์่�องใน์ระบบเศรษัฐกิจัย่คัปัจัจั่บัน์	 สั�งผู้ลให้์จัำาน์วิน์													

ผูู้้ ใช้งาน์อิน์เทัอร์เน็์ต่ทัั�วิโลกเพิ�มูขึ้�น์ต่�อเน่์�อง	 ด้วิยคัวิามูก้าวิห์น้์า														

ทัางเทัคัโน์โลย่น่์�	 สั�งผู้ลให์้รูปแบบการข้ายซ่�อสัิน์คั้าและบริการ														

รวิมูทัั�งพฤติ่กรรมูผูู้้บริโภคัเปล่�ยน์แปลงไป	 จัากวิิถู่ช่วิิต่ทั่�เร�งร่บขึ้�น์	

คัวิามูสัะดวิกสับายใน์การซ่�อสันิ์คั้าทั่�เพิ�มูข้ึ�น์	ดว้ิยช�องทัางการจัำาห์น์า่ย

ทั่�ห์ลากห์ลาย	มู่การแข้�งขั้น์ทั่�ร่น์แรงขึ้�น์ข้องภาคัธิร่กิจั	จังึทัำาให้์ช�องทัาง

ออน์ไลน์์สัามูารถูต่อบโจัทัย์คัวิามูต่้องการข้องผูู้้บริโภคัได้เป็น์อย�างด่

	 	 ดังนั์�น์	 สัำาห์รับกล่�มูธิ่รกิจัการผู้ลิต่	 บริษััทัฯ	 ได้มู่การรักษัา

คัวิามูสััมูพัน์ธ์ิอย�างต่�อเน์่�องกับลูกคั้ากล่�มู	 designer	 brand	 และ														

affordable	fine	jewelry	brand	ทั่�มู่�งเน้์น์กลย่ทัธิ์ใน์การข้ายผู้�าน์ช�องทัาง

ออน์ไลน์	์ทัั�งทัาง	Website	และ	Market	Place	สั�วิน์กล่�มูธิ่รกิจั	Omnichannel 

Distribution	บริษััทัฯ	ได้ข้ยายช�องทัางการจััดจัำาห์น์่ายแบรน์ด์ต่น์เอง	

ผู้�าน์ช�องทัางออน์ไลน์์	ทัั�ง	E-Commerce	และ	Social	Commerce	เพ่�อ

ต่อบสัน์องต่�อการเปล่�ยน์แปลงข้องพฤต่ิกรรมูผูู้้บริโภคัดังกล�าวิ

คุวามเส่�ยงด้้านสังคุม

 1. ค์วามเสุี�ยงด้านการิ่ยอมริ่ับัจุากชิุ้มชิ้นและสุังค์ม

  บรษิัทััฯ	มู่�งดำาเนิ์น์ธิร่กิจัโดยคัำานึ์งถูงึผู้ลกระทับต่�อช่มูชน์	สัังคัมู

สัิ�งแวิดล้อมู	ซึ�งห์ากบริษััทัฯ	ไมู�ได้รับการยอมูรับจัากช่มูชน์และสัังคัมู						

อาจัสั�งผู้ลกระทับต่�อการดำาเนิ์น์ธิร่กิจัข้องบรษิัทัั	ดังนั์�น์บรษิัทััฯ	จังึมู่การ

ดำาเนิ์น์กิจักรรมู	 เพ่�อสั�งเสัริมู	 สัน์ับสัน่์น์ใน์การพัฒน์าและสัร้างคัวิามู

สััมูพัน์ธิ์ทั่�ด่ต่�อช่มูชน์และสัังคัมูจัำาน์วิน์ไมู�น์้อยกวิ�า	3	กิจักรรมูต่�อปี

คุวามเส่�ยงด้้านสิ�งแวด้ลิ้อม

	 1.	 ค์วามเสุี�ยงจุากการิ่ใชิ้้ทริ่ัพยกริ่ธริ่ริ่มชิ้าต้่และพลังงาน

	 	 บริษััทัฯ	 มู่�งมัู�น์และต่ระห์นั์กถูึงการคัวิบคั่มูทัรัพยกร

ธิรรมูชาต่ใิห้์มู่ประสิัทัธิภิาพและคั่มู้คั�าทั่�ส่ัด	รวิมูทัั�งลดผู้ลกระทับท่ั�มู่ต่�อ

สัิ�งแวิดล้อมูให์มู้ากทั่�สั่ด	พร้อมูทัั�งสั�งเสัริมูการใช้ทัรัพยกรธิรรมูชาต่ิใน์

องคั์กรให์้เกิดประโยชน์์อย�างคั่้มูคั�าสัูงสั่ด	 เพ่�อให์้เกิดคัวิามูยั�งย่น์	 โดย

บริษััทัฯ	ได้มู่การบริห์ารและจััดการการใช้ทัรัพยากรธิรรมูชาต่ิ	ดังน์่�

  1. การิ่ลดใช้ิ้พลังงานไฟฟ้า	 บริษััทัฯ	 มู่การเปล่�ยน์มูาใช้							

ห์ลอดไฟ์	LED	และติ่ดตั่�งสัวิิทัปิด-เปิดโคัมูไฟ์แต่�ละแห์�ง

และการทัำางาน์ข้องเคัร่�องปรบัอากาศมู่การกำาห์น์ดเวิลา

ใน์การเปิด-ปิดเคัร่�องต่ามูเวิลาทั่�กาห์น์ด

  2. การิ่ลดปริ่่มาณการิ่ใชิ้้นำ�า	บริษััทัฯ	มู่การเก็บต่ัวิอย�างน์ำ�าทั่�

ปล�อยทัิ�งจัากระบบ	RO	สั�ง	LAB	เพ่�อต่รวิจัสัอบคัณ่ภาพน์ำ�า

โดยถู้าผู้ลต่รวิจัสัอบคั่ณภาพน์ำ�าผู้�าน์มูาต่รฐาน์	จัะมู่การ

ข้ออน่์มูัต่ิผูู้้บริห์ารทัำาการติ่ดตั่�งมูาต่รวัิดน์ำ�าทั่�ปล�อยและ

น์ำาน์ำ�าทั่�ปล�อยจัากระบบ	RO	กลับมูาใช้ให์มู�

  3. การิ่ลดขยะที�เกด่จุากพลาสุต่้ก	บรษิัทััฯ	มู่การรณรงค์ัลด

การใช้พลาสัต่ิก	 ไมู�สัร้างข้ยะพลาสัต่ิกเพิ�มูเติ่มู	 รวิมูถูึง

แยกข้ยะและกำาจััดข้ยะให์้ถููกวิิธิ่

  4. การิ่ลดปริ่ม่าณก๊าซีเริ่อืนกริ่ะจุก	บรษิัทััฯ	มู่การดำาเน์นิ์การ

เพ่�อลดการปล�อยก๊าซเร่อน์กระจัก	 โดยการลดการใช้

ก๊าซ	LPG	ลดการใช้ห์ร่อเปล่�ยน์สัารทัำาคัวิามูเย็น์เคัร่�อง

ปรบัอากาศ	รวิมูถูงึการต่ดิตั่�งระบบโซล�าร์ใน์การผู้ลติ่ไฟ์ฟ์า้

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ44 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



สุ่วนที� 1
การประกอบธุุรกิจ
แลิะผ่ลิการด้ำาเนินงาน

การิ่ขับัเค์ลื�อนธุริ่ก่จุ
เพื�อค์วามยั�งยืน3

	 ต่ลอดระยะเวิลากวิ�า	48	ปี	ข้องการดำาเน์นิ์ธิร่กิจั	การประกอบ

ธิ่รกิจัข้องบริษััทั	 มิูได้เพ่ยงแต่�แสัวิงห์าผู้ลกำาไรเทั�านั์�น์	 บริษััทัฯ												

ยังคัำาน์ึงถูึงการต่อบแทัน์กลับคั่น์สูั�สัังคัมูอ่กด้วิย”	 บริษััทั	 แพรน์ด้า	

จัวิิเวิลร่�	จัำากัด	(มูห์าชน์)	ดำาเน์นิ์ธิร่กจิัภายใต่ห้์ลักจัริยธิรรมูและการ

กำากบัดแูลกจิัการทั่�ด่	ยดึมัู�น์ใน์คัวิามูเป็น์องคัก์รทั่�มู่คัวิามูรบัผู้ดิชอบ

ต่�อสัังคัมูและสิั�งแวิดล้อมู	 ทัั�งใน์การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจั	 และการดำาเนิ์น์

กิจักรรมูต่�างๆ	 เพ่�อมู่สั�วิน์ใน์การสัร้างคัวิามูเป็น์อยู�ทั่�ด่ข้องสัังคัมู													

และช่มูชน์มูาอย�างต่�อเน์่�อง	 คัวิบคัู�ไปกับการปลูกฝังพน์ักงาน์ข้อง			

บรษิัทััฯ	ให้์มู่จัติ่อาสัา	โดยเปิดโอกาสัให้์พน์กังาน์มู่ประสับการณ์ต่รง

จัากการเข้้าร�วิมูกิจักรรมูเพ่�อสัังคัมูด้าน์ต่�างๆ	 เพราะพนั์กงาน์													

คั่อกำาลังสัำาคััญใน์การข้ับเคัล่�อน์การดำาเน์ิน์กิจักรรมูเพ่�อสัังคัมูให์้

ก้าวิห์น์้าอย�างต่�อเน์่�อง

ด้้านสิ�งแวด้ลิ้อม
ดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัทั่�เป็น์มูิต่รสิั�งแวิดล้อมู	 โดยใช้ทัรัพยากร
อย�างคั่้มูคั�า	บริห์ารจััดการพลังงาน์น์ำ�า	ข้ยะข้องเสั่ย	และ
มูลพิษั	ต่ลอดจัน์บริห์ารจััดการก๊าซเร่อน์กระจัก

ด้้านสังคุม
ดำาเน์นิ์ธิร่กจิัดว้ิยคัวิามูรบัผู้ดิชอบต่�อสัังคัมู	โดยคัำาน์งึถูงึ
สัทิัธิมิูน่์ษัยชน์	ปกปอ้งสัทิัธิแิรงงาน์	จัดัให้์มู่สัภาพแวิดล้อมู
ใน์การทัำางาน์ทั่�เห์มูาะสัมูเปร่ยบเสัมู่อน์บ้าน์ห์ลังทั่�สัอง	
ให์้การดูแลด้าน์อาช่วิอน์ามูัย	และคัวิามูปลอดภัยใน์การ
ปฏิิบตั่งิาน์	และการสั�งเสัรมิูพฒัน์าทักัษัะ	เพิ�มูพนู์ศกัยภาพ
อย�างต่�อเน์่�องสัรา้งรายได้ให้์แก�ผูู้้ดอ้ยโอกาสั	การสั�งเสัริมู
อาช่พให้์กับผูู้้พิการ	 สันั์บสัน่์น์การศึกษัาให์้เยาวิชน์คัน์
ไทัยได้มู่คัวิามูรู้	 และทัักษัะด้าน์สัาข้าวิิชาช่พด้วิยระบบ
ทัวิิภาคั่	 รับผู้ิดชอบต่�อลูกคั้าด้วิยคั่ณภาพข้องสิัน์ค้ัา									
และสั�งมูอบทันั์เวิลา	การบริห์ารจัดัการคัู�คัา้	โดยการจัดัซ่�อ
จัดัจ้ัางท่ั�โปร�งใสัย่ต่ธิิรรมู	ต่ลอดจัน์การพัฒน์าช่มูชน์	และ
สัังคัมู	โดยการเสัริมูสัร้างศักยภาพข้องช่มูชน์และสัังคัมู
เพ่�อคัวิามูผูู้กพัน์

ด้้านบรรษ์ัที่ภิบาลิ
ดำาเนิ์น์งาน์ธิ่รกิจับน์พ่�น์ฐาน์ห์ลักการกำากับดูแลกิจัการ							
ทั่�ด่	มู่จัรรยาบรรณธิ่รกิจั	และไมู�สัน์ับสัน์่น์การคัอร์รัปชั�น์ 
ทั่กรูปแบบ	ไมู�วิ�าทัางต่รงห์ร่อทัางอ้อมู	พร้อมูทัั�งบริห์าร
คัวิามูเสั่�ยงอย�างมู่ประสัิทัธิิภาพ	 และมู่ระบบคัวิบคั่มู
ภายใน์ทั่�ด่	บริห์ารจััดการและเสัริมูสัร้างคัวิามูแข้็งแกร�ง
ข้องห์�วิงโซ�อ่ปทัาน์	 สัร้างสัรรคั์น์วัิต่กรรมูภายใน์องคั์กร
และพัฒน์าเทัคัโน์โลย่เพ่�อสัร้างคัวิามูยั�งย่น์ให์้แก�องคั์กร

3.1 นโยบายแลิะเป้าหมายการจัด้การด้้านคุวามยั�งยืน
	 คัณะกรรมูการบริษััทัได้ต่ระห์นั์กถึูงการดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัเพ่�อคัวิามู

ยั�งย่น์	และเช่�อวิ�าการข้บัเคัล่�อน์ธิร่กจิัอย�างเป็น์รูปธิรรมูจัะสัามูารถูน์ำาพา

ธิ่รกิจัสูั�คัวิามูยั�งย่น์	 โดยคัำานึ์งถูึงห์ลักคัวิามูรับผู้ิดชอบต่�อสิั�งแวิดล้อมู	

สัังคัมู	และบรรษััทัภิบาล	(Environmental,	Social	and	Governance:	

ESG)		ซึ�งดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัทั่�ปฏิิบัต่ิต่ามูข้้อบังคัับ	กฎิเกณฑ์์	และกฎิห์มูาย

ทั่� เก่�ยวิข้้อง	 และยึดมัู�น์ปฏิิบัต่ิต่ามูห์ลักสัากลด้าน์คัวิามูยั�งย่น์																					

เช�น์	 ห์ลักคัวิามูรับผู้ิดชอบพ่�น์ฐาน์	 10	 ประการต่ามูข้้อต่กลงโลก											

แห์�งสัห์ประชาชาต่ิ	 UN	Global	 Compact	 รวิมูถึูงเข้้าร�วิมูเป็น์องคั์กร

ห์น์ึ�งใน์การก�อต่ั�งเคัร่อข้�าย	UN	Global	Compact	Local	Network	และ

เป้าห์มูายการพัฒน์าทั่�ยั�งย่น์ข้ององคั์การสัห์ประชาชาต่ิ		(The	United	

Nations	 Sustainable	 Development	 Goals:	 UN	 SDGs)	 เป็น์ต้่น์															

ซึ�งน์โยบายการจััดการด้าน์คัวิามูยั�งย่น์ทัั�ง	3	ด้าน์	กำาห์น์ดดังน์่�			
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1. กิารบริห้ารจัด้กิารพัลังงาน

2. กิารบริห้ารจัด้กิารนำ�า

3. กิารบริห้ารจัด้กิารขยะ ของเส่ย

  และมิลพัิษั

4. กิารบริห้ารจัด้กิารกิ๊าซเร่อนกิระจกิ

1. กิารเคารพัสิที่ธิมินุษัยชั้น

2. กิารปฏิิบัติต่อพันักิงานอย่างเป็นธรรมิ

3. กิารบริห้ารที่รัพัยกิรบุคคคล

4. กิารด้่แลความิปลอด้ภััย/อาชั้่วอนามิัย   

 และสภัาพัแวด้ล้อมิในกิารที่ำางาน

5. กิารมิ่ความิรับผู้ิด้ชั้อบต่อล่กิค้า

6. กิารบริห้ารจัด้กิารค่่ค้า

7. กิารม่ิความิรบัผู้ดิ้ชั้อบตอ่ชั้มุิชั้นและสังคมิ

1. กิารกิำากิับด้่แลกิิจกิารที่่�ด้่

2.  กิารต่อต้านกิารคอร์รัปชั้ั�น

3. กิารบริห้ารความิเส่�ยงและควบคุมิภัายใน

4. กิารบริห้ารจัด้กิารห้่วงโซ่อุปที่าน

5.  กิารพััฒนานวัตกิรรมิภัายในองค์กิร

6.  กิารบริห้ารจัด้กิารความิมิั�นคงปลอด้ภััย

 ของไซเบอร์

7. กิารป้องกิันข้อมิ่ลส่วนบุคคล 

กรอบการด้ำาเนินงานด้้านคุวามยั�งยืน

เป้าหมายการจัด้การด้้านคุวามยั�งยืน

เพ่�อการสันั์บสัน่์น์กลย่ทัธ์ิสัร้างคัวิามูยั�งย่น์ข้ององค์ักร	 ต่ลอดจัน์เป้าห์มูาย							

การพัฒน์าท่ั�ยั�งย่น์ข้องสัห์ประชาชาติ่	และคัรอบคัล่มูห์ลักคัวิามูรบัผู้ดิชอบต่�อ

สิั�งแวิดล้อมู	 สัังคัมู	 และบรรษััทัภิบาล	 (Environmental,	 Social	 and															

Governance:	ESG)	ใน์ปี	2564	บริษััทัฯ	จัึงกำาห์น์ดเป้าห์มูายการดำาเน์ิน์งาน์

ด้าน์คัวิามูยั�งย่น์เป็น์	18	เป้าห์มูายต่ามูกรอบการดำาเน์ิน์งาน์ด้าน์คัวิามูยั�งย่น์

ข้องบริษััทัฯ	 สัามูารถูดูรายละเอ่ยดเพิ�มูเต่ิมูได้ทั่� เวิ็บไซต่์ข้องบริษััทั															

www.pranda.com	 ห์มูวิด	 “คัวิามูยั�งย่น์”	 หั์วิข้้อ	 “รายงาน์คัวิามูยั�งย่น์											

ประจัำาปี	2564”	

 E สิ�งแวด้ลิ้อม 
(ENVIRONMENTAL)

 S สังคุม
       (SOCIAL)

 G บรรษ์ัที่ภิบาลิ 
          (GOVERNANCE)

E S G

https://pranda.com/sustainability/
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3.2 การจัด้การผ่ลิกระที่บต่อผู่้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ยในห่วง           
โซื้่คุุณ์คุ่าของธุุรกิจ 
	 	บรษิัทััฯ	ต่ระห์นั์กถูงึการดำาเนิ์น์ธิร่กิจัอย�างมู่ประสัทิัธิภิาพตั่�งแต่�

ต่น้์น์ำ�าจัน์ถูงึปลายน์ำ�า	ต่ลอดจัน์มู่�งลดผู้ลกระทับด้าน์สัังคัมูและสิั�งแวิดลอ้มู

จัากกระบวิน์การ	 เน้์น์พัฒน์าสัิน์คั้าและบริการท่ั�มู่คั่ณภาพและสัร้าง

คัวิามูพึงพอใจัให้์แก�ผูู้้มู่สั�วิน์ได้สั�วิน์เส่ัยข้องบริษััทั	 น์อกจัากน่์�บริษััทัฯ	

ยังได้สัำารวิจัคัวิามูคัาดห์วัิงจัากผูู้้มู่สั�วิน์ได้สั�วิน์เส่ัยทั่�มู่บทับาทัต่�อ											

การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัได้แก�	ผูู้้ถู่อห์่้น์	พน์ักงาน์	ลูกคั้า	คัู�คั้า	คัู�แข้�งทัางการคั้า

ต่ลอดจัน์ช่มูชน์และสัังคัมู	โดยมู่แน์วิทัางต่อบสัน์องคัวิามูคัาดห์วิงัอย�าง

เห์มูาะสัมู													

3.2.1 ห่วงโซื้่คุุณ์คุ่าของธุุรกิจ  

	 ลกัษัณะห์�วิงโซ�คัณ่คั�าข้องธิร่กิจั	(value	chain)	ท่ั�แสัดงถูงึคัวิามู

สััมูพัน์ธิ์ข้องผูู้้มู่สั�วิน์ได้สั�วิน์เส่ัยทั่�สัำาคััญใน์กิจักรรมูซึ�งเก่�ยวิข้้องกับ								

การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัต่ั�งแต่�ต่้น์น์ำ�าจัน์ถูึงปลายน์ำ�า

	 การท่ั�แพรน์ด้าสัามูารถูผู้ลิต่งาน์ฝีมู่อท่ั�มู่คั่ณภาพสัมูำ�าเสัมูอใน์

ปรมิูาณมูากให์ก้บัลูกค้ัาระดบัโลก	รวิมูถูงึการจัดัจัำาห์น่์ายสันิ์ค้ัาแบรน์ด์

ต่น์เองได้น์ั�น์	เน์่�องมูาจัากกระบวิน์การบริห์ารจััดการอย�างมู่ระบบข้อง

แพรน์ด้า		ซึ�งได้สัร้างคั่ณคั�า	และสั�งต่�อคั่ณคั�าจัากห์น์่วิยงาน์ห์น์ึ�งไปยัง

อ่กห์น่์วิยงาน์ห์นึ์�ง	 เพ่�อเพิ�มูคั่ณคั�าสัูงส่ัดให์้กับสิัน์ค้ัาและบริการทั่�จัะ									

สั�งมูอบไปยังผูู้้บริโภคั	ห์�วิงโซ�คั่ณคั�าเป็น์ย่ทัธิศาสัต่ร์สัำาคััญทั่�แพรน์ด้า

ให์้คัวิามูสัำาคััญและใสั�ใจัใน์ทั่กข้ั�น์ต่อน์เพ่�อคัวิามูสัำาเร็จัอย�างยั�งย่น์

การิ่ต้ลาดและการิ่ขาย
(Marketing & Sales)

การิ่พัฒนาผล่ต้ภัณฑ์์
และสุริ่้างงานต้้นแบับั

(Design & Prototype Development)

การิ่จุัดซีื�อจุัดห่าวัต้ถึุด่บั
(Raw Materials Purchasing)

การิ่ผล่ต้
(Production)

• ศกึษัาข้้อมููลต่ลาด	-	ศึกษัาข้้อมููล
แน์วิโน้์มูต่ลาดเคัร่�องประดบั	และ
พฤต่ิกรรมูผูู้้บริโภคั

•	 รับคัวิามูต้่องการข้องลูกค้ัา	 -	
พร้อมูเสัมูอทั่�จัะรบัฟัง	และเข้้าใจั
ใน์ทั่กคัวิามูต้่องการข้องลูกค้ัา	
เอาใจัใสั�ใน์ทั่กรายละเอ่ยด	เพ่�อ
สัาน์ฝัน์ทั่กคัวิามูปรารถูน์าข้อง
ลูกคั้าให์้เป็น์จัริงได้ใน์ทั่�สั่ด

• ทัำาการต่ลาดคัรบวิงจัร	-	สั�งมูอบ
คั่ณคั�าผู้ลิต่ภัณฑ์์ไปสูั�ผูู้้บริโภคั
ผู้�าน์การจััดจัำาห์น่์ายผู้�าน์บริษััทั
ใน์เคัร่อ	 เคัร่อข้�ายธิ่รกิจัคั้าปล่ก
และพัน์ธิมิูต่รทัางการค้ัาใน์
แต่�ละภูมูิภาคั	

•	พัฒน์าผู้ลิต่ภัณฑ์์	 -	 ใสั�ใจัทั่ก
รายละเอ่ยดคัวิามูต้่องการข้อง
ลูกคั้า	 ใน์การผู้สัาน์คัวิามูคัิด
สั ร้ า ง สั ร ร ค์ั เ พ่� อ อ อ ก แบบ
ผู้ลิต่ภัณฑ์์ทั่�ต่อบโจัทัย์ต่ลาด
และแบรน์ด์

•	 สัร้างงาน์ต่้น์แบบ	-	มู่กระบวิน์	
การสัร้างแมู�พิมูพ์และตั่วิอย�าง
ชิ�น์งาน์ก�อน์เข้้าสูั�กระบวิน์การ
ผู้ลิต่จัำาน์วิน์มูาก

•	 จััดห์าวิัต่ถู่ดิบ	-	ทัำางาน์ร�วิมูกับ
คัู�คั้าอย�างใกล้ชิดเพ่�อเฟ์้น์ห์า
วิัต่ถู่ดิบทั่�มู่คั่ณภาพสัมูำ�าเสัมูอ	
ต่ามู	Spec	ทั่�ต่้องการเพ่�อคัวิามู
สัมูบูรณ์ทั่�ส่ัดข้องการผู้ลิต่ทั่ก
ชิ�น์	

•	 คััดเล่อกคัู�คั้าทั่� มู่คัวิามูรับผู้ิด
ชอบต่�อสัังคัมูสัามูารถูต่รวิจั
สัอบ	 แห์ล�งทั่�มูาข้องวัิต่ถู่ดิบ	
ทัองคัำา	 เงิน์	 เพชร	พลอย	และ
สั�วิน์ประกอบ	 ต่ามูข้้อกำาห์น์ด
ข้อง	 Responsible	 Jewellery	
Council	(RJC)	

•	 ผู้ลิต่อย�างเป็น์ระบบ	 -	 เป็น์ผูู้้
บก่เบกิกระบวิน์การผู้ลิต่ท่ั�เร่ยก
วิ�า	“Mass	Craftsmanship”	เป็น์
มู่ออาช่พทั่�เช่�ยวิชาญการผู้ลิต่
เคัร่�องประดับคั่ณภาพสัูงใน์
ปริมูาณมูาก	

•	 คัวิบคั่มูคั่ณภาพสัิน์ค้ัา	 และ
กระบวิน์การผู้ลิต่ให้์เป็น์ไปต่ามู
ข้้อต่กลงทัางกฏิห์มูาย	 และ
มูาต่รฐาน์การจััดการต่ามูห์ลัก
สัากล	สิั�งแวิดลอ้มู	คัวิามูปลอดภยั
และ	ผูู้้บริโภคัเช�น์	Responsible	
Jewelry	Council	และ	ISO	9001

ลิูกคุ้า

ผู่้บริโภคุ

คุู่แข่ง
ที่างการคุ้า

พนักงาน

ผู่้ม่ส่วนได้้ส่วนเส่ย

คุู่คุ้า/เจ้าหนี�

ผู่้ถ์ือหุ้น

ชุมชนแลิะสังคุม
ส่วนรวม

   
   

กา

ริ่ผ
ลต่้      

                      การิ่ต้ลาดและการิ่ขาย             

   
   

(P
rod

uct
ion)

                    (Marketing & Sales)             

(Raw M
aterials Purchasing)

 

         และสุร้ิ่าง
งาน

ต้น้
แบั

บั

 

   (Design & Proto
typ

e D
ev

elo
pm

en
t)

        การิ่พัฒนาผล่ต้
ภณั

ฑ์
์

    การิ่จุดซี�อจุดห่าวตั้ถึดุบ่ั

ห่วงโซื้่คุุณ์คุ่า
ของแพรนด้้า
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3.2.2 การวิเคุราะห์ผู่้ม่ส่วนได้้เส่ยในห่วงโซื้่คุุณ์คุ่าของธุุรกิจ 

	 คัวิามูเช่�อมูโยงคัวิามูสััมูพัน์ธิ์กับผูู้้มู่สั�วิน์ได้เสั่ยภายใต่้บริบทัคัวิามูรับผู้ิดชอบต่�อสัังคัมู	และคัวิามูยั�งย่น์

 กลุ่มผ่้มีสุ่วนได้เสุีย ชิ้่องทางการิ่มีสุ่วนริ่่วม ค์วามค์าดห่วังและปริ่ะเด็นสุำาค์ัญ การิ่ต้อบัสุนอง

	 ผูู้้ถู่อห์่้น์	และ

	 น์ักลงทั่น์

	 ลูกคั้า

	 คัู�คั้าและเจั้าห์น์่�

•	 ประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์ประจัำาปี	

•	 น์ักลงทั่น์สััมูพัน์ธิ์

•	Website	/	E-mail																					-		

•	 รายงาน์ประจัำาปี

•	 Opportunity	Day

•	 การเย่�ยมูชมูกิจัการ

•	 การร้องเร่ยน์ผู้�าน์ช�องทัาง

	 การรับเร่�องร้องเร่ยน์และ

	 การแจั้งเบาะแสั			

•	 สัำารวิจัคัวิามูพึงพอใจัข้องลูกคั้า

•	Website	/	E-mail	และ	

	 Social	Media

•	 สัน์ทัน์ากล่�มูย�อย

•	 เปิดโอกาสัศึกษัาดูงาน์

•	 ให์้คัวิามูรู้โดยผูู้้เช่�ยวิชาญ

	 เฉพาะด้าน์และทั่มูงาน์ข้องบริษััทั

•	 จััดทัำาวิารสัารเผู้ยแพร�

	 ข้้อมููลข้�าวิสัาร

•	พบปะลูกคั้า	พร้อมูรับฟังคัวิามู

	 คัิดเห์็น์	และข้้อเสัน์อแน์ะ

•	 การร้องเร่ยน์ผู้�าน์ช�องทัางการรับ	

	 เร่�องร้องเร่ยน์และการแจั้งเบาะแสั		

•	 สัน์ทัน์ากล่�มูย�อย

•	ประช่มูร�วิมูกัน์

•	พบปะคัู�คั้า	พร้อมูรับฟัง

	 ข้้อเสัน์อแน์ะ

•	 การร้องเร่ยน์ผู้�าน์ช�องทัาง

	 การรับเร่�องร้องเร่ยน์และ

	 การแจั้งเบาะแสั

•	 ผู้ลต่อบแทัน์ทั่�เห์มูาะสัมู			

•	 การบริห์ารงาน์ต่ามูห์ลักการ

	 กำากับดูแลกิจัการทั่�ด่

•	 เปิดเผู้ยข้้อมููลข้องบริษััทัต่ามู

	 คัวิามูเป็น์จัริงถููกต่้อง	คัรบถู้วิน์

	 และทััน์เห์ต่่การณ์

•	 การบริห์ารคัวิามูเสั่�ยงอย�าง

	 มู่ประสัิทัธิิภาพ

•	 สั�งมูอบผู้ลิต่ภัณฑ์์และบริการ

	 ทั่�ได้คั่ณภาพและมูาต่รฐาน์

	 ต่รงต่ามูกำาห์น์ด

•	 ถู�ายทัอดคัวิามูรู้และเทัคัโน์โลย่

	 ผู้�าน์ผู้ลิต่ภัณฑ์์สัิน์คั้าข้องบริษััทั

•	 คัวิามูห์ลากห์ลายข้องผู้ลิต่ภัณฑ์์

•	 การรักษัาข้้อมููลลูกคั้าไวิ้

	 เป็น์คัวิามูลับ

•	 ราคัาเห์มูาะสัมู	โดยมู่การต่รวิจัสัอบ	

	 ราคัากลาง

•	 ชำาระห์น์่�ต่รงต่ามูทั่�กำาห์น์ด

•	มู่คัวิามูเป็น์ธิรรมูและเสัมูอภาคั

	 ใน์การวิ�าจั้างและประมููลงาน์

•	 แลกเปล่�ยน์คัวิามูรู้

	 และประสับการณ์

•	 ปฏิิบัต่ิต่�อผูู้้ถู่อห์่้น์และน์ักลงทั่น์

	 ต่ามูห์ลักธิรรมูมูาภิบาล

•	 กำาห์น์ดให์้มู่การเปิดเผู้ยข้้อมููลทั่�	

	 โปร�งใสั	และเช่�อถู่อได้	

•	 การดูแลสัิทัธิิข้องผูู้้ถู่อห์่้น์ต่ามู

	 ห์ลักการการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่

•	 สั�งเสัริมูให์้ลูกคั้าต่ระห์น์ักและ

	 ร�วิมูรับผู้ิดชอบใน์เร่�องคั่ณภาพ

	 คัวิามูปลอดภัยข้องผู้ลิต่ภัณฑ์์

	 และบริการ	

•	 ประเมูิน์คัวิามูพึงพอใจัลูกคั้า

	 ใน์ด้าน์ต่�างๆ	อย�างคัรอบคัล่มู

	 ทั่กประเด็น์	เพ่�อน์ำามูาประกอบ

	 การพิจัารณาปรับปร่งการทัำางาน์														

	 และให์้บริการทั่�ด่ข้ึ�น์สัำาห์รับลูกคั้า

•	 การให์้บริการแก�ลูกคั้าด้วิยคัวิามู

	 รับผู้ิดชอบต่ามูจัรรยาบรรณ

	 และจัริยธิรรมูใน์การประกอบธิ่รกิจั

•	 การดูแลรักษัาข้้อมููลข้องลูกคั้า

•	 ปฎิิบัต่ิต่�อคัู�คั้า	และเจั้าห์น์่�ทั่กราย

	 ด้วิยคัวิามูเสัมูอภาคัและย่ต่ิธิรรมู		

	 โดยยึดมูั�น์ต่ามูข้้อต่กลงใน์สััญญา	

	 และจัรรยาบรรณทัางธิ่รกิจั

•	 สั่�อสัารให์้คัู�คั้ารับทัราบและเข้้าใจั

	 ถูึงระเบ่ยบวิ�าด้วิยการจััดซ่�อ/

	 จััดจั้าง	และกระบวิน์การใน์การ

	 คััดเล่อกและประเมูิน์ผู้ล	

	 โดยต่ิดต่ามูต่รวิจัสัอบ	และ

	 รายงาน์ผู้ลให์้ผูู้้เก่�ยวิข้้องทัราบ
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 กลุ่มผ่้มีสุ่วนได้เสุีย ชิ้่องทางการิ่มีสุ่วนริ่่วม ค์วามค์าดห่วังและปริ่ะเด็นสุำาค์ัญ การิ่ต้อบัสุนอง

	 คัู�แข้�งทัางการคั้า

	 พนั์กงาน์

	 ช่มูชน์และสัังคัมู

•	 รับข้้อมููลข้�าวิสัารจัากสั่�อและ

	 เวิทั่สัาธิารณะ

•		จััดต่ั�งศูน์ย์การเร่ยน์รู้	

	 Pranda		Academy

•	 ระบบ	Intranet	/Social	Media

•	 สัำารวิจัคัวิามูคัิดเห์็น์พน์ักงาน์

•	 การฝึกอบรมูและพัฒน์าพน์ักงาน์

•	 การประเมูิน์ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน์

•	 กิจักรรมูทั่�ให์้พน์ักงาน์มู่สั�วิน์ร�วิมู

	 รวิมูถูึงกิจักรรมูเพ่�อสัังคัมู

•	 การร้องเร่ยน์ผู้�าน์ช�องทัาง

	 การรับเร่�องร้องเร่ยน์และ

	 การแจั้งเบาะแสั		

•	 สัำารวิจั/ประเมูิน์คัวิามูต่้องการ

	 และคัวิามูพึงพอใจั	

•	พบปะช่มูชน์อย�างสัมูำ�าเสัมูอ

•	 จััดการประช่มูรับฟังคัวิามูคัิดเห์็น์	

	 และข้้อเสัน์อแน์ะ

•	 ร�วิมูกับช่มูชน์จััดโคัรงการ	

	 และกิจักรรมูสั�งเสัริมูคั่ณภาพช่วิิต่

•	 จััดกิจักรรมูศึกษัาดูงาน์	และ

	 สั�งเสัริมูการมู่สั�วิน์ร�วิมูใน์การ

	 พัฒน์าสัังคัมู	

•	 รายงาน์ข้้อมููล	ข้�าวิสัาร	กิจักรรมู

•	ต่ิดต่ามูข้้อมููลข้�าวิสัาร	และรายงาน์	

	 จัากสั่�อมูวิลชน์

•	 การร้องเร่ยน์ผู้�าน์ช�องทัางการรับ	

	 เร่�องร้องเร่ยน์และการแจั้งเบาะแสั		

•	 ดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัอย�างโปร�งใสัสั่จัริต่

	 และมู่จัริยธิรรมู

•	 แข้�งข้ัน์อย�างเป็น์ธิรรมูและ

	 เป็น์ไปต่ามูกฏิห์มูาย

•	 คั�าต่อบแทัน์ทั่�เป็น์ธิรรมูและ	

	 สัวิัสัดิการน์อกเห์น์่อจัากทั่�

	 กฏิห์มูายกำาห์น์ด

•	 คัวิามูมูั�น์คังและก้าวิห์น์้าใน์อาช่พ

•	 การพัฒน์าคัวิามูรู้และศักยภาพ

	 ใน์การทัำางาน์อย�างต่�อเน์่�อง

•	 คัวิามูปลอดภัยและสั่ข้อน์ามูัย

	 ใน์การทัำางาน์

•	 การมู่สั�วิน์ร�วิมูใน์การพัฒน์า

	 ระบบงาน์	ผู้ลิต่ภัณฑ์์และบริการ

•	 การมู่สั�วิน์ร�วิมูใน์กิจักรรมู	

	 สัาธิารณประโยชน์์

•	 สัร้างเสัริมูอาช่พและสัน์ับสัน์่น์

	 คัวิามูเป็น์อยู�ทั่�ด่ให์้กับสัังคัมู

•	 ร�วิมูพัฒน์าช่มูชน์และสัังคัมู

•	 คัำาน์ึงถูึงผู้ลกระทับต่�อช่มูชน์

	 และสัังคัมู

•	 เป็น์องคั์กรทั่�มู่คัวิามูรับผู้ิดชอบ

	 ต่�อทั้องถูิ�น์	ประเทัศ	สัังคัมูโลก	

	 สั�งเสัริมู	และอน์่รักษั์วิัฒน์ธิรรมู

	 ทั้องถูิ�น์

•	 เปิดเผู้ยข้้อมููลการดำาเน์ิน์งาน์

	 บน์พ่�น์ฐาน์ข้้อเทั็จัจัริง

•	 จััดให์้มู่ระบบการคัวิบคั่มูดูแล	

	 มูิให์้มู่การดำาเน์ิน์การใดๆ	เพ่�อให์้

	 ได้มูาห์ร่อใช้ข้้อมููลคัวิามูลับทัาง

	 การคั้าข้องคัู�แข้�งโดยวิิธิ่การทั่�

	 ผู้ิดกฏิห์มูาย

•	 การปฏิิบัต่ิต่�อคัู�แข้�งข้ัน์ด้วิย

	 คัวิามูเข้้าใจัและมู่คัวิามูร�วิมูมู่อ

	 ทั่�ด่ระห์วิ�างกัน์

•	 กำาห์น์ดห์ลักปฏิิบัต่ิเก่�ยวิกับ

	 จัรรยาบรรณและจัริยธิรรมูใน์

	 การประกอบธิ่รกิจัสัำาห์รับให์้	

	 พน์ักงาน์ยึดถู่อใน์การปฏิิบัต่ิงาน์

•	 การจััดให์้มู่คั�าต่อบแทัน์และ	

	 สัวิัสัดิการทั่�เห์มูาะสัมูและเป็น์ธิรรมู

•	 การจััดให์้มู่ระบบและอ่ปกรณ์

 คัวิบคั่มูคัวิามูปลอดภัยทั่�มู่มูาต่รฐาน์		

	 และจััดสัถูาน์ทั่�ทัำางาน์ให์้เห์มูาะสัมู	

	 และเอ่�ออำาน์วิยให์้เกิดประสัิทัธิิภาพ	

	 และประสัิทัธิิผู้ลใน์การทัำางาน์

	 โดยคัำาน์ึงถูึงคัวิามูปลอดภัยและ

	 สั่ข้อน์ามูัย

•	 การเคัารพสัิทัธิิข้องพน์ักงาน์	

	 ต่ามูกฏิห์มูายกำาห์น์ด

•	 การอบรมูพัฒน์าคัวิามูก้าวิห์น์้า

•	 การจััดการศึกษัาระบบทัวิิภาคั่	

	 โดยเปิดโอกาสัให์้กับเยาวิชน์ใน์

	 พ่�น์ทั่�ซึ�งข้าดโอกาสัใน์การศึกษัา	

	 และมู่งาน์ทัำา	เพ่�อเข้้ามูาศึกษัาใน์	

	 ระบบทัวิิภาคั่	สัาข้าวิิชาช�าง

	 เคัร่�องประดับ	

•	 ดำาเน์ิน์การต่ามูน์โยบายคัวิามู	

	 ปลอดภัย	อาช่วิอน์ามูัยอย�าง	

	 เคัร�งคัรัด	

•	 สัน์ับสัน์่น์การดำาเน์ิน์ภารกิจัเพ่�อ	

	 ประโยชน์์ต่�อสัาธิารณะ	ช่มูชน์และ	

	 สัังคัมูโดยรวิมู

•	 การมู่สั�วิน์ร�วิมูใน์การดำาเน์ิน์

	 กิจักรรมูสัาธิารณประโยชน์์

	 แก�ช่มูชน์และสัังคัมู
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3.3	 การจััดการด้านความยั่ั�งยั่ืนในมิติิสิ่ิ�งแวดล้้อม

3.3.1	นโยั่บายั่	แล้ะแนวปฏิิบัติิด้านสิ่ิ�งแวดล้้อม

	 บริิษััทฯ	 ตริะหนัักถึึงความรัิบผิิดชอบโดยคำานึังถึึงผิลกริะทบ		

ด้านัสิ่ิ�งแวดล้อมท่�สิ่่งผิลต่อพนัักงานั	ชุมชนั	และตลอดจนัผิ้้ท่�เก่�ยวข้้อง

จึงได้กำาหนัดนัโยบายเพ่�อควบคุม	 และลดผิลกริะทบด้านัสิ่ิ�งแวดล้อม		

ทริัพยากริธริริมชาติ	 และพลังงานั	 เพ่�อให้ผิ้้บริิหาริ	 พนัักงานั																						

ผิ้้ท่�เก่�ยวข้้องทุกคนัม่สิ่่วนัริ่วมและยึดถึ่อปฏิิบัติดังนั่�

	 1.	 สิ่่งเสิ่ริิม	 สิ่นัับสิ่นุันั	 ให้บุคคลากริทุกคนัในัองค์กริ	 ตริะหนััก

ถึึงความสิ่ำาคัญข้องสิ่ิ�งแวดล้อม	 และถึ่อเป็นัหน้ัาท่�ในัการิ

คุม้คริอง	ปกปอ้ง	ปอ้งกนัั	และลดผิลกริะทบด้านัสิิ่�งแวดลอ้ม

ต่างๆ	ต่อผิ้้ท่�เก่�ยวข้้องและชุมชนัทั�งหมด

	 2.	 สิ่่งเสิ่ริิม	สิ่นัับสิ่นัุนั	การิดำาเนัินัการิให้สิ่อดคล้อง	และปฏิิบัติ

ตามกฏิหมาย	มาตริฐานั	หริ่อข้้อกำาหนัดต่างๆ	ท่�เก่�ยวข้้อง

ด้านัสิ่ิ�งแวดล้อมอย่างเคริ่งคริัด		

	 3.	 ดำาเนัินัการิจัดการิ	 ปฏิิบัติการิ	 ควบคุม	 ติดตาม	 ปริับปริุง	

ทบทวนั	 และพัฒนัาส่ิ่วนัท่� เก่�ยวข้้องเพ่�อการิอนัุ รัิกษั์																			

สิ่ิ�งแวดล้อม	อย่างสิ่มำ�าเสิ่มอและต่อเนั่�อง

	 4.	 สิ่่งเสิ่ริิมและริณริงค์การิใช้ทรัิพยากริและพลังงานัในัองค์กริ

ให้เกิดปริะโยชนั์อย่างคุ้มค่าสิ่้งสิุ่ด	เพ่�อให้เกิดความยั�งย่นัในั

ทางธุริกิจ	สิ่ังคม	และสิ่ิ�งแวดล้อม			

	 5.	 ให้การิสิ่นัับสิ่นัุนัทริัพยากริด้านัต่างๆ	เพ่�อสิ่่งเสิ่ริิมให้ความริ้้

และการิปล้กฝังจิตสิ่ำานึักความรัิบผิิดชอบด้านัสิิ่�งแวดล้อม							

ในัองค์กริ	และผิ้้ท่�เก่�ยวข้้อง

	 การิดำาเนัินัธุริกิจข้องบริิษััทแม้ว่าจะเป็นัอุตสิ่าหกริริมซึ่ึ�งไม่											

สิ่่งผิลกริะทบต่อสิ่ภาวะแวดล้อมเป็นัสิ่าริะสิ่ำาคัญก็ตาม	 แต่บริิษััทฯ											

ไม่ได้ละเลยในัเริ่�องดังกล่าวซึ่ึ�งเป็นัปริะเด็นัท่�อ่อนัไหวในัทางสัิ่งคม																																					

จงึใหค้วามสิ่ำาคญักบัการิดำาเนิันัการิ	เพ่�อปกปอ้งสิ่ิ�งแวดลอ้มและอนัรุิกัษั์

พลังงานัมาโดยตลอด	

3.3.2	ผล้การดำาเนินงานด้านสิ่ิ�งแวดล้้อม

 1.	การจััดการพลัังงาน

	 	 บริิษัทัฯ	บริิหาริจัดการิพลงังานัอยา่งม่ปริะสิิ่ทธภิาพ	ทั�งริะบบ

ไฟแสิ่งสิ่ว่างและริะบบปริับอากาศ	โดยในัปี	2564	บริิษััทฯ	ได้ทำาการิ

ปริับปริุง	ดังนั่�

  >> การิปริบัปริงุหลอดไฟ		FLUORESCENT	36W	เปล่�ยนัเป็นั

	หลอดไฟ	LED	T8		20	W				

  >> การิปริบัปริงุหลอดไฟ		FLUORESCENT	28W	เปล่�ยนัเป็นั

หลอดไฟ	LED	T5		16	W		

	 	 >>	 การิปริับปริุงหลอดไฟขั้�ว	 E27	 18W	 เปล่�ยนัเป็นั										

หลอดไฟ	LED		7	W	

	 	 >>	 การิปริบัปรุิงหลอดไฟ	Spot	Light	เปล่�ยนัเป็นั	หลอดไฟ

	SOLAR	LED		

	 	 >>	 การิปริบัปริงุโดยการิเปล่�ยนัเคร่ิ�องปริบัอากาศจาก	R22	

เป็นั	R32,	Water	chiller	

	 	 >>	 การิปรัิบปรุิงติดตั�งอุปกริณ์ลดการิใช้ไฟฟ้า	 Generator	

Hybrid		

	 	 ในัปี	2564	ม่ปริิมาณการิใช้ไฟฟ้าจำานัวนั	7,002,561	kWh/ปี

ซึ่ึ�งเพิ�มขึ้�นัจากปี	 2563	 คิดเป็นัริ้อยละ	 9.95	 เน่ั�องจากในัปี	 2563												

เกดิสิ่ถึานัการิณก์าริแพริร่ิะบาดโริคตดิเช่�อไวริสัิ่โคโรินัา	บริิษัทัฯ	จงึได้

ม่การิบริิหาริจดัการิโดยการิหยดุการิดำาเนิันังานัชั�วคริาวในับางสิ่ว่นังานั

สิ่่งผิลให้ปริิมาณการิใช้ไฟฟ้าข้องปี	 2563	 ม่ปริิมาณการิใช้ไฟฟ้า								

นั้อยกว่าปี	2564	

	 2.	 การจััดการนำ�า

	 	 บริิษััทฯ	 ได้ดำาเนัินัการินัำานัำ�าทิ�ง	 (Concentrate)	 จากเคริ่�อง

ผิลิตนัำ�า	RO	(Reverse	Osmosis)	มาใช้ปริะโยชนั์

	 	 ในัปี	2564	ม่ปริิมาณการิใชน้ัำ�าจำานัวนั	89,125	ลบ.ม.	ซึ่ึ�งเพิ�มขึ้�นั

จากปี	2563	เนั่�องจากในัปี	2563	คิดเป็นัร้ิอยละ	4.76	เกดิสิ่ถึานัการิณ์

การิแพร่ิริะบาดโริคติดเช่�อไวริัสิ่โคโรินัา	 บริิษััทฯ	 จึงได้ม่การิบริิหาริ

จัดการิโดยการิหยุดการิดำาเนิันังานัชั�วคริาวในับางสิ่่วนังานั	 สิ่่งผิลให้

ปริิมาณการิใช้ไฟฟ้าข้องปี	2563	ม่ปริิมาณการิใช้นัำ�านั้อยกว่าปี	2564

	 3.	 การจััดการขยะ	ของเสีีย	แลัะมลัพิษ

	 	 บริิษััทฯ	 ตริะหนัักถึึงปัญหาข้ยะและข้องเส่ิ่ยดังกล่าว	 และ

ทริาบด่ว่าหากม่กริะบวนัการิกำาจัดข้ยะท่�ไม่ได้มาตริฐานั	 จะก่อให้เกิด

มลพิษัต่อสิิ่�งแวดล้อม	 ริวมถึึงในัริะยะยาวอาจจะกริะทบต่อสิ่ภาพ									

ความเป็นัอย้่ข้องสิ่ัตว์	และสิุ่ข้ภาพอนัามัยข้องคนั	ด้วยเหตุนั่�	บริิษััทฯ	

จึงม่การิริณริงค์ให้พนัักงานัม่จิตสิ่ำานึักในัการิทิ�งข้ยะและข้องเส่ิ่ย										

โดยปล้กฝังให้ทำาความเข้้าใจ	เก่�ยวกับการิบริิหาริจัดการิ	ริวมทั�งส่ิ่งเสิ่ริิม

ให้เกิดพ่�นัท่�แห่งการิพัฒนัาตนัเองและช่วยเหล่อสัิ่งคม	 โดยนัำาข้ยะ													

ท่�ไม่สิ่ามาริถึริ่ไซึ่เคิลได้มาสิ่ริ้างปริะโยชนั์		

การบริหารจััดการขยั่ะ	แล้ะ	ของเสิ่ียั่	ปี	2564

ของเสีียที่ี�นำามาใช้้ประโยช้น์		 																																																				

•		 พลาสิ่ติก	 3,946.50		กิโลกริัม					

•		 กล่องกริะดาษั		ลังกริะดาษั		 3,513	 กิโลกริัม

ของเสีียที่ี�นำาไปกำาจััด

•		 กากตะกอนัเคม่จาก

	 	 ริะบบบำาบัดนัำ�าเสิ่่ย	 4,164		กิโลกริัม

•		 หลอดไฟ	แบตเตอริ่�	

	 	 และถึังปนัเปื้้อนัสิ่าริเคม่	 1,330		กิโลกริัม

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ50 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 4. การิ่จุัดการิ่เพื�อลดปัญห่าก๊าซีเริ่ือนกริ่ะจุก 

	 	 บรษิัทััฯ	ให์ค้ัวิามูสัำาคัญักับการจัดัการเพ่�อลดปัญห์ากา๊ซเร่อน์

กระจัก	 โดยพบวิ�ากิจักรรมูข้องธิ่รกิจัท่ั�มู่ปริมูาณการปล�อยก๊าซเร่อน์

กระจักมูากทั่�สั่ด	คั่อ	การใช้ไฟ์ฟ์้าจัากกระบวิน์การผู้ลิต่	การใช้เคัร่�อง

ปรับอากาศใน์โรงงาน์และสัำานั์กงาน์	 และการใช้น์ำ�ามัูน์เช่�อเพลิงจัาก								

ยาน์พาห์น์ะข้ององค์ักร	บริษัทััฯ	จึังมู่มูาต่รการลดการใช้ไฟ์ฟ้์าจัากการ

ไฟ์ฟ์้าน์คัรห์ลวิง	โดยจัะต่ิดต่ั�งระบบโซล�าร์ผู้ลิต่ไฟ์ฟ์้า	การปรับเปล่�ยน์

เคัร่�องปรบัอากาศ	การต่ดิตั่�งอป่กรณช์�วิยประห์ยัดพลงังาน์	และการใช้

รถูยน์ต์่ไฟ์ฟ้์าทัดแทัน์ข้องเดิมูท่ั�เสั่�อมูสัภาพต่ามูแผู้น์อน่์รักษั์พลังงาน์

อย�างต่�อเน์่�อง	 ซึ�งใน์ปี	 2564	 เป็น์ปีฐาน์ใน์การท่ั�จัะเปร่ยบเทั่ยบการ									

ลดก๊าซเร่อน์กระจัก	 และบริษััทัฯ	 ได้ดำาเน์ิน์การทัวิน์สัอบคัาร์บอน์										

ฟ่์ต่พริ�น์ทัอ์งคัก์รอยู�ระห์วิ�างพิจัารณาออกใบรับรอง	จัากศูน์ย์เช่�ยวิชาญ

เฉพาะทัางดา้น์กลย่ทัธิธ์ิร่กจิั	ทั่�เป็น์มิูต่รต่�อสิั�งแวิดลอ้มู	คัณะสิั�งแวิดล้อมู

มูห์าวิิทัยาลัยเกษัต่รศาสัต่ร์	

3.4  การจัด้การคุวามยั�งยืนในมิติสังคุม
	 บริษััทัฯ	 กำาห์น์ดน์โยบายและแน์วิปฏิิบัต่ิด้าน์สิัทัธิิมูน่์ษัยชน์									

รวิมูถึูงน์โยบายทั่�เก่�ยวิกับการปฏิิบัต่ิต่�อพน์ักงาน์	 ลูกค้ัา	 สัังคัมู	 และ

บริษััทัฯ	 ยังคังมู่�งพัฒน์าศักยภาพข้องพนั์กงาน์ให้์สัอดคัล้องกับการ

เปล่�ยน์แปลงข้องธิร่กจิั	คัวิบคัู�ไปกบัการดแูลพน์กังาน์ให้์มู่คัณ่ภาพช่วิิต่

ทั่�ด่	สัามูารถูดูรายละเอย่ดเพิ�มูเติ่มูไดท้ั่�เว็ิบไซต่ข์้องบรษิัทัั	www.pranda.

com	ห์มูวิด	“คัวิามูยั�งย่น์”	หั์วิข้้อ	“รายงาน์คัวิามูยั�งย่น์	ประจัำาปี	2564”

3.4.1 นโยบายแลิะแนวปฏิิบัติด้้านสังคุม

 1. การิ่เค์าริ่พสุ่ทธ่มนุษยชิ้น

	 	 บริษััทัฯ	 ต่ระห์นั์กถึูงการดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัอย�างมู่คั่ณธิรรมู										

โดยยึดมัู�น์ใน์คัวิามูรับผิู้ดชอบต่�อสัังคัมูและผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัยทั่กกล่�มู							

ต่ามูห์ลักบรรษััทัภิบาลและจัรรยาบรรณ	 โดยจัะปฏิิบัต่ิต่ามูกฎิห์มูาย

และห์ลกัสัากลอย�างเคัร�งคัรดั	โดยเฉพาะอย�างยิ�งการสัน์บัสัน่์น์และปฏิิบตั่ิ

ต่ามูห์ลักปฏิิญญาสัากลวิ�าด้วิยสิัทัธิมิูน่์ษัยชน์	(Universal	Declaration	

of	Human	Rights)	และห์ลักการช่�แน์ะเร่�องสัทิัธิมิูน่์ษัยชน์สัำาห์รับธิร่กิจั

แห์�งสัห์ประชาชาติ่	 (The	 United	 Nations	 Guiding	 Principles	 on	

Business	and	Human	Rights:	UNGPs)	และปฏิญิญาวิ�าดว้ิยห์ลกัการ

และสัิทัธิิข้ั�น์พ่�น์ฐาน์ใน์การทัำางาน์ข้ององคั์การแรงงาน์ระห์วิ�างประเทัศ	

(The	International	Labor	Organization	Declaration	on	Fundamental 

Principles	and	Right	at	Works:	ILO)	

	 	 เพ่�อให์้มัู�น์ใจัวิ�าการดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัข้องบริษััทัฯ	 ปลอดจัากการ

ละเมูิดสัิทัธิิมูน่์ษัยชน์	 จึังได้กำาห์น์ดแน์วิปฏิิบัติ่ด้าน์สิัทัธิิมูน่์ษัยชน์ขึ้�น์		

ดังต่�อไปน์่�	

	 	 1.	 บริษััทัฯ	 จัะปฏิิบัติ่ต่�อพน์ักงาน์และคัู�ค้ัาต่ลอดห์�วิงโซ�

อ่ปทัาน์ต่ามูห์ลักสิัทัธิิมูน่์ษัยชน์อย�างเคัร�งคัรัด	 รวิมูถูึง

การเคัารพเสัร่ภาพ	 จัะไมู�ให้์มู่การเล่อกปฎิิบัต่ิด้วิยเห์ต่่

แห์�งเช่�อชาติ่	 สััญชาติ่	 ส่ัผู้ิวิ	 ศาสัน์า	 เพศ	 คัวิามูพิการ	

สัถูาน์ะทัางสัังคัมูและทัางเศรษัฐกิจั	วิฒัน์ธิรรมูสัถูาน์ภาพ

เก่�ยวิกับการสัมูรสั	ต่ลอดจัน์คั่ณลักษัณะอ่�น์	ๆ	

	 	 2.	 มู่�งมัู�น์และรักษัาไว้ิซึ�งสัภาพการทัำางาน์ทั่�เป็น์ธิรรมูและ

เป็น์แบบอย�างท่ั�ด่ใน์การดำาเน์นิ์ธิร่กจิัและดา้น์อ่�น์ๆ	ท่ั�เป็น์

ไปต่ามูสัิทัธิิมูน์่ษัยชน์	อาทัิ	การไมู�ใช้แรงงาน์เด็ก	ไมู�ใช้

แรงงาน์บังคัับ

	 	 3.	 จััดให์้มู่การจั้างพน์ักงาน์อย�างเป็น์ธิรรมู	ไมู�เล่อกปฏิิบัต่ิ

ต่�อพน์ักงาน์	 โดยพน์ักงาน์ทั่กคัน์ได้รับโอกาสัใน์การ

เต่ิบโต่ใน์อาช่พการงาน์	และได้รับสัวิัสัดิการต่�างๆ	จัาก

ทัางบริษััทัฯ	อย�างเทั�าเทั่ยมูกัน์

	 	 4.	 จัดัฝึกอบรมูด้าน์สิัทัธิมิูน่์ษัยชน์ให์ก้บัผูู้้บริห์ารและพน์กังาน์

เพ่�อให้์เข้้าใจัใน์สัิทัธิิ	 เสัร่ภาพขั้�น์พ่�น์ฐาน์ทั่�มูน่์ษัย์ทั่กคัน์

พงึไดร้บั	ซึ�งจัะช�วิยลดคัวิามูเส่ั�ยงอนั์จัะน์ำาไปสูั�การละเมิูด

สัิทัธิิมูน์่ษัยชน์ใน์การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจั

	 	 5.	 การเปิดโอกาสัให์้พน์ักงาน์สัามูารถูเสัน์อแน์ะแน์วิทัาง										

คัวิามูเห็์น์	ห์ร่อรอ้งทัก่ข้ต์่�อบรษิัทััฯ	ไดต้่ามูช�องทัางทั่�ได้

จััดไว้ิและปกป้องพน์ักงาน์ทั่�มู่การรายงาน์อย�างส่ัจัริต่

เก่�ยวิกับการกระทัำาทั่�ไมู�ถููกต่้องทั่�เกิดข้ึ�น์

	 	 6.	 บริษััทัฯ	จัะไมู�สัน์ับสัน์่น์	ห์ร่อสั�งเสัริมูผูู้้คั้าวิัต่ถู่ดิบต่�างๆ	

ทั่�เข้้าข้�ายละเมูิดสิัทัธิิมูน่์ษัยชน์	 จัากกระบวิน์การได้มูา

ซึ�งวิัต่ถู่ดิบข้องบริษััทัฯ

 2. การิ่ปฏิ่บััต้่ต้่อแริ่งงานอย่างเป็นธริ่ริ่ม 

	 	 เพ่�อให์้มูั�น์ใจัวิ�าผู้ลิต่ภัณฑ์์ทั่�ผู้ลิต่โดย	บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�

จัำากัด	 (มูห์าชน์)	 เกิดจัากแรงงาน์ทั่�ถููกต่้องต่ามูกฎิห์มูายได้รับการ

เคัารพสัิทัธิิมูน่์ษัยชน์	พน์ักงาน์ต่้องมู่สัภาพร�างกายและจัิต่ใจัทั่�พร้อมู

และทัำางาน์อย�างมู่คัวิามูสั่ข้	อัน์สั�งผู้ลให์้ทัำางาน์ได้อย�างมู่ประสัิทัธิิภาพ	

ดงัน์ั�น์บริษััทัฯ	จัะปฏิบิัต่ติ่�อพน์กังาน์อย�างเป็น์ธิรรมู	เทั�าเทั่ยมู	ไมู�เล่อก

ปฏิิบัต่ิ	 ทัั�งใน์ด้าน์การจ้ัางแรงงาน์	 การจั�ายคั�าต่อบแทัน์	 การเล่�อน์

ต่ำาแห์น่์ง	 การฝึกอบรมูและพัฒน์าพน์ักงาน์	 โดยไมู�แบ�งแยกคัวิามู								

แต่กต่�างทัางเพศ	อาย่	สัถูาบัน์การศึกษัา	เช่�อชาต่ิ	และศาสัน์า	รวิมูทัั�ง

สันั์บสัน่์น์การจ้ัางงาน์แก�กล่�มูผูู้้ด้อยโอกาสั	 ได้แก�	 ผูู้้พิการ	 ผูู้้สัูงอาย่								

เพ่�อสัร้างโอกาสั	สัร้างอาช่พ	และรายได้ทั่�มูั�น์คัง	และเป็น์สั�วิน์ห์น์ึ�งข้อง

การบรรล่เป้าห์มูายการพัฒน์าทั่�ยั�งย่น์	 ข้องประเทัศและโลก	 	 โดยมู่							

แน์วิปฏิิบัต่ิดังน์่�

  1. แริ่งงานเด็ก  บริษััทัฯ	 จัะไมู�จั้างห์ร่อสันั์บสัน่์น์ให้์มู่การ

จั้างแรงงาน์เด็ก	 ห์ร่อจั้างแรงงาน์เด็กอาย่ต่ำ�ากวิ�าทั่�

กฎิห์มูายกำาห์น์ด

  2. แริ่งงานห่ญ่ง 	 บริษััทัให้์คัวิามูเสัมูอภาคัทัางเพศ																		

ไมู�ปิดกั�น์โอกาสัและคัวิามูก้าวิห์น้์าใน์สัายอาช่พ				

น์อกจัากน่์�	จัดัให้์มู่มูาต่รการคัวิบคัมู่มิูให้์เกดิการคัก่คัามู

ล�วิงละเมูิด	 และสันั์บสัน่์น์การดูแลและสัภาพแวิดล้อมู

การทัำางาน์ข้องพน์ักงาน์ห์ญิงทั่�ตั่�งคัรรภ์ให้์มู่คัวิามู

ปลอดภัย

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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  3. การิ่บังัค์บััใชิ้แ้ริ่งงาน บรษิัทััฯ	จัะไมู�กระทัำาห์ร่อสันั์บสัน่์น์

การบังคัับใช้แรงงาน์

  4. สุุขภาพและค์วามปลอดภัย บรษิัทััฯ	จัะจัดัสัถูาน์ท่ั�ทัำางาน์

และสัภาพแวิดล้อมูการทัำางาน์ทั่�ปลอดภัย	 และ																				

ถููกสั่ข้อน์ามูัยแก�ลูกจั้าง

  5. เสุรีิ่ภาพในการิ่สุมาค์มและสุ่ทธ่ในการิ่ริ่่วมเจุริ่จุาต้่อริ่อง 

บริษััทัฯ	 จัะเคัารพสัิทัธิิข้องลูกจ้ัางใน์การรวิมูตั่วิจััดตั่�ง

สัมูาคัมูห์ร่อเข้้าเป็น์สัมูาชกิกล่�มูแรงงาน์ต่้องเคัารพสัิทัธิิ

ใน์การร�วิมูเจัรจัาต่�อรองข้องผูู้้แทัน์ลูกจั้าง

  6. การิ่เลือกปฏิ่บััต้่	บริษััทัฯ	จัะไมู�กระทัำาห์ร่อสัน์ับสัน์่น์ให์้

มู่การเล่อกปฏิิบัต่ิใน์รูปแบบใดๆ	ใน์การวิ�าจั้าง การจั�าย

คั�าต่อบแทัน์	 การให์้ทัำางาน์ล�วิงเวิลา การให์้เข้้ารับ											

การฝึกอบรมู	 การเล่�อน์ต่ำาแห์น่์ง	 การเลิกจั้าง	 ห์ร่อ										

การเกษั่ยณอาย่	 เพราะเห์ต่่แห์�งคัวิามูแต่กต่�างทัางด้าน์

เผู้�าพัน์ธิ่์	 เช่�อชาต่ิ สััญชาต่ิ	วิรรณะ ชาต่ิกำาเน์ิด	ศาสัน์า	

คัวิามูพิการ	เพศ	คัวิามูเบ่�ยงเบน์ทัางเพศ การเป็น์สัมูาชิก

สัห์ภาพแรงงาน์	การสัังกัดทัางการเมู่องสัถูาน์ภาพสัมูรสั

	สัถูาน์ภาพการตั่�งคัรรภ์	รูปลกัษัณ์ทัางกายภาพ	สัถูาน์ะ

การรับเช่�อ	HIV	อาย่	ห์ร่อคั่ณลักษัณะพ่�น์ฐาน์อ่�น์ๆ

  7. มาต้ริ่การิ่ทางว่นัย บริษััทัฯ	 จัะไมู�กระทัำาห์ร่อสันั์บสัน่์น์

ให์้มู่การใช้วิิธิ่ทัำาโทัษั โดยการทัำาร้ายร�างกายและ											

การบังคัับขู้�เข้็ญทัั�งทัางร�างกายและจัิต่ใจั

  8. ชิ้ั�วโมงการิ่ทำางานและการิ่ทำางานล่วงเวลา  บริษััทัฯ	 จัะ

กำาห์น์ดชั�วิโมูงการทัำางาน์ให้์เป็น์ไปต่ามูกฎิห์มูาย	 และ

มูาต่รฐาน์อ่ต่สัาห์กรรมูทั่�เก่�ยวิข้้อง

  9. ค่์าต้อบัแทน บรษิัทััฯ	ต่อ้งจั�ายคั�าจัา้งแก�ลกูจ้ัางอย�างน์อ้ย

ให์เ้ทั�าอตั่ราคั�าจ้ัางทั่�กฎิห์มูายกำาห์น์ด ห์ร่อต่ามูมูาต่รฐาน์

ข้ั�น์ต่ำ�าข้องอ่ต่สัาห์กรรมูน์ั�น์ๆ	และสัอดคัล้องเป็น์ไปต่ามู

ทั่�กฏิห์มูายกำาห์น์ด

 3. การิ่บัริ่่ห่าริ่ทริ่ัพยากริ่บัุค์ค์ล

   บริษัทััฯ	ต่ระห์น์กัถูงึคัวิามูสัำาคัญัข้องบค่ัลากร	ซึ�งถูอ่เป็น์ปัจัจัยั

ทั่�จัะช่�วิัดคัวิามูสัำาเร็จัใน์การดำาเนิ์น์ธิ่รกิจัจัึงจััดให์้มู่การพัฒน์าคัวิามูรู้	

คัวิามูสัามูารถูเพ่�อให์เ้กดิทักัษัะ	คัวิามูชำาน์าญใน์งาน์คัวิบคัู�กบัการสัรา้ง

แรงจัูงใจั	 สัภาพแวิดล้อมูใน์การทัำางาน์และสัภาพคัวิามูเป็น์อยู�ทั่�ด่ให้์	

กบัพน์กังาน์	ซึ�งจัะเป็น์ปัจัจัยัทั่�จัะเสัริมูสัร้างศักยภาพใน์การทัำางาน์และ

คัณ่ภาพช่วิิต่คัวิบคัู�กนั์	บรษิัทััฯ	ไดว้ิางรากฐาน์ทั่�เอ่�อต่�อการเจัรญิเติ่บโต่

อย�างยั�งย่น์ใน์ทิัศทัางข้องวิิสััยทััศน์์ทั่�กำาห์น์ดไว้ิบน์พ่�น์ฐาน์ข้องการ											

มู่สั�วิน์ร�วิมูข้องพน์ักงาน์	 โดยการปลูกฝังคั่ณคั�าร�วิมูข้ององค์ักร	 ห์ร่อ

แก�น์แทั้	3	ประการได้แก�	ผู้น์ึกกำาลัง	ร�วิมูมู่อสัร้างสัรรคั์	(Teamwork)	

ใสั�ใจัทั่กสัายสััมูพัน์ธิ์	 (Stakeholder	 Focus)	 พัฒน์าอย�างไมู�ห์ย่ดยั�ง	

(Continuous	 Improvement)	บริษััทัฯ	จัึงกำาห์น์ดแน์วิทัางปฏิิบัต่ิด้าน์

การบริห์ารงาน์บ่คัคัลดังน์่�

	 	 1.	 บริห์ารบ่คัลากรให์้สัอดคัล้องกับวิิสััยทััศน์์	พัน์ธิกิจั	และ

น์โยบายองคั์กรข้องบริษััทัฯ

	 	 2.	 บรหิ์ารงาน์บค่ัคัลโดยยดึห์ลักมูาต่รฐาน์แรงงาน์	คั�าน์ยิมู

องคั์กร	(Core	Values)	และกฎิห์มูายทั่�เก่�ยวิข้้อง

	 	 3.	 กำาห์น์ดให์้มูก่ระบวิน์การสัรรห์าคััดเลอ่กให์เ้ป็น์ไปอย�าง

มู่ระบบ	และเอ่�ออำาน์วิยให์้ได้แต่�คัน์ด่มู่คั่ณภาพ

	 	 4.	 กำาห์น์ดให์มู่้การวิางแผู้น์อตั่รากำาลังคัน์เพ่�อให์ค้ัน์มู่คัวิามู

สัมูด่ลกบัภารกจิัข้องงาน์	กล�าวิคัอ่	คัน์ไมู�ลน้์งาน์	งาน์ไมู�

ลน้์คัน์	ต่ลอดจัน์มู่ทัรัพยากรบค่ัคัลอย�างเพ่ยงพอกับการ

ดำาเน์ิน์ธิ่รกิจั

	 	 5.	 กำาห์น์ดให้์มู่มูาต่รการใน์การรักษัาพนั์กงาน์ให์ป้ฏิิบตั่งิาน์

กับองคั์กรน์าน์ทั่�สั่ดเทั�าทั่�จัะน์าน์ได้

	 	 6.	 กำาห์น์ดให์มู่้สัวัิสัดิการต่ามูคัวิามูเห์มูาะสัมู	และเสัริมูสัร้าง

ข้วัิญกำาลังใจั	 แรงจัูงใจัใน์การปฏิิบัติ่งาน์	 เพ่�อเป็น์														

สิั�งกระต้่่น์ให์้พน์ักงาน์ทั่�มูเทัแรงกายแรงใจั	 ปฏิิบัต่ิงาน์

อย�างเต่็มูกำาลังคัวิามูสัามูารถู

	 	 7.	 กำาห์น์ดให้์มู่ระบบการประเมิูน์ประสิัทัธิิภาพ	 และการ

ประเมูนิ์ผู้ลการปฏิบิัต่งิาน์ข้องบ่คัลากรใน์องคั์กรเพ่�อใช้

เป็น์แน์วิทัางใน์การปรับอัต่ราคั�าจั้างเงิน์เด่อน์	การเล่�อน์

ต่ำาแห์น์่งข้องพน์ักงาน์อย�างย่ต่ิธิรรมู

	 	 8.	 กำาห์น์ดให์้มู่ระบบโคัรงสัร้างอัต่ราเงิน์เด่อน์	 การสัำารวิจั

อตั่ราคั�าจ้ัางเงนิ์เด่อน์เพ่�อเป็น์ข้้อมููลใน์การกำาห์น์ดอัต่รา

การจั�ายคั�าต่อบแทัน์ใน์การทัำางาน์ข้องบ่คัลากรให้์

สัอดคัล้องกับสัภาวิะเศรษัฐกิจัและสัังคัมูใน์ปัจัจั่บัน์และ

อน์าคัต่

	 	 9.	 กำาห์น์ดให้์มู่การฝึกอบรมูและการพัฒน์าพนั์กงาน์ทัาง

ดา้น์ต่�างๆ	เพ่�อให้์พน์กังาน์สัามูารถูเพิ�มูประสิัทัธิภิาพใน์

การปฏิิบัติ่งาน์	 และเร่ยน์รู้งาน์ต่ามูทั่�ได้รับมูอบห์มูาย

อย�างถููกต้่องรวิดเร็วิ	 และมู่คัวิามูพร้อมูทั่�จัะปฏิิบัติ่งาน์

และรับผู้ิดชอบสัูงข้ึ�น์ใน์อน์าคัต่

	 	 10.	กำาห์น์ดให์มู่้การทัำากิจักรรมูด้าน์แรงงาน์สััมูพัน์ธ์ิเพ่�อเช่�อมู

	คัวิามูสััมูพัน์ธิ์อัน์ด่ระห์วิ�างบริษััทัฯ	กับพน์ักงาน์	และใน์

ห์มูู�ข้องพน์ักงาน์ด้วิยกัน์เอง

	 	 11.	กำาห์น์ดให้์มู่การส่ั�อสัารภายใน์องคั์กรให้์มู่ประสิัทัธิิภาพ

ทัั�งระดับบน์ลงสัู�ระดับล�าง	และระดับล�างข้ึ�น์สัู�ระดับบน์

	 	 12.	กำาห์น์ดให้์มู่การปฏิิบตั่งิาน์ข้องพน์กังาน์ทัก่ระดับเป็น์ไป

อย�างปลอดภยั	มู่อาช่วิอน์ามัูยใน์การทัำางาน์ทั่�ด่	ลดคัวิามู

เสั่�ยงข้องการปฏิิบัต่ิงาน์	 จััดมูาต่รการป้องกัน์การเกิด

อ่บัต่ิเห์ต่่	 ต่ลอดจัน์การลดอ่บัต่ิเห์ต่่จัากการปฏิิบัต่ิงาน์

ข้องพน์ักงาน์ให์้น์้อยลง

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ52 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 4. การิ่ด่แลค์วามปลอดภัย อาชิ้วีอนามัย และสุภาพแวดล้อมใน

การิ่ทำางาน

	 	 บริษััทัฯ	 ต่ระห์นั์กถูึงคัวิามูสัำาคััญข้องคั่ณภาพผู้ลิต่ภัณฑ์์								

การอน่์รักษั์พลังงาน์และสิั�งแวิดล้อมู	 สัถูาน์การณ์สัภาวิะโลกร้อน์								

อาชว่ิอน์ามูยั	และคัวิามูปลอดภยัให์เ้ป็น์สั�วิน์ห์น์ึ�งข้องธิ่รกิจัจัึงไดจ้ััดต่ั�ง

ระบบบริห์ารคั่ณภาพการจััดการพลังงาน์	 สิั�งแวิดล้อมู	 อาช่วิอน์ามัูย

และคัวิามูปลอดภยัขึ้�น์โดยผูู้บ้รหิ์ารระดบัสังูและพนั์กงาน์ทัก่คัน์มู่คัวิามู

มู่�งมูั�น์ยึดถู่อแน์วิทัางปฏิิบัต่ิดังน์่�

	 	 1.	 คัวิามูปลอดภัยใน์การทัำางาน์ถู่อเป็น์ห์น้์าทั่�รับผิู้ดชอบ

อัน์ดับแรกทั่�พน์ักงาน์ทั่กคัน์ต่้องต่ระห์น์ัก

	 	 2.	 บรษิัทััฯ	จัะเสัรมิูสัรา้งให้์พน์กังาน์ทัก่ระดบั	มู่คัวิามูรู้	และ

มู่จัิต่สัำานึ์กใน์การปฏิิบัต่ิงาน์ด้วิยคัวิามูปลอดภัย	 และมู่

อาช่วิอน์ามูัยทั่�ด่

	 	 3.	 บริษััทัฯ	 ต่ระห์นั์กถึูงคัวิามูสัำาคััญข้องมูาต่รการป้องกัน์

อ่บัติ่เห์ต่่อัน์เกิดขึ้�น์จัากการทัำางาน์ทั่�มู่ต่�อพน์ักงาน์ห์ร่อ

บ่คัคัลอ่�น์

	 	 4.	 ผูู้้บังคัับบัญชาทั่กระดับจัะต่้องกระทัำาต่น์ให์้เป็น์แบบ

อย�างทั่�ด่	เป็น์ผูู้น้์ำา	อบรมู	ฝึกสัอน์	จังูใจัให์พ้น์กังาน์ปฏิิบตั่ิ

ด้วิยวิิธิ่ทั่�ปลอดภัย

	 	 5.	 พนั์กงาน์ทั่กคัน์ต่้องคัำานึ์งถูึงคัวิามูปลอดภัยข้องต่น์เอง	

เพ่�อน์ร�วิมูงาน์ต่ลอดจัน์ทัรัพยสิ์ัน์ข้องบริษัทััเป็น์สิั�งสัำาคัญั

ต่ลอดเวิลาทั่�ปฏิิบัต่ิงาน์

	 	 6.	 พนั์กงาน์ทั่กคัน์ต่้องให้์คัวิามูร�วิมูมู่อใน์โคัรงการคัวิามู

ปลอดภัยอาช่วิอน์ามูัยข้องบริษััทั	 และมู่สิัทัธิิเสัน์อ								

คัวิามูคัิดเห์็น์เพ่�อการปรับปร่งสัภาพการทัำางาน์และ										

วิิธิ่การทัำางาน์ให์้ปลอดภัยยิ�งข้ึ�น์

	 	 7.	 บรษิัทััฯ	มู่การติ่ดต่ามูและประเมูนิ์ผู้ลการดำาเน์นิ์งาน์ต่ามู

น์โยบายคัวิามูปลอดภัย	อาช่วิอน์ามูยั	และสัภาพแวิดลอ้มู

ใน์การทัำางาน์เพ่�อให้์เกิดการปฏิิบัต่ิอย�างจัริงจัังและ								

เกิดประสัิทัธิิภาพสัูงส่ัด	 ต่ามูข้้อบังคัับและมูาต่รฐาน์

คัวิามูปลอดภัยใน์การปฏิิบัต่ิงาน์ข้องทัางราชการ

	 	 ผูู้้บริห์ารทั่กระดับข้องบริษััทัฯ	 จัะรับผู้ิดชอบและเป็น์แบบ

อย�างใน์การพัฒน์าและธิำารงไว้ิซึ�งระบบการจััดการคั่ณภาพ	 อาช่วิ

อน์ามูัย	 คัวิามูปลอดภัยและสิั�งแวิดล้อมูโดยสันั์บสัน่์น์ทัรัพยากรอย�าง

เพ่ยงพอเพ่�อให์้พนั์กงาน์ทั่กคัน์มู่สั�วิน์ร�วิมูใน์การน์ำาน์โยบายไปปฏิิบัต่ิ	

รวิมูถูึงสั่�อสัารให์้ผูู้้ทั่�เก่�ยวิข้้องทัราบผู้ลการดำาเน์ิน์การด้าน์การจััดการ

คั่ณภาพอาช่วิอน์ามูัย	คัวิามูปลอดภัยและสัิ�งแวิดล้อมูอย�างทัั�วิถูึง	

 5. การิ่มีค์วามริ่ับัผ่ดชิ้อบัต้่อล่กค์้า 

	 	 บริษััทัฯ	ดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัใน์การมู่จัรรณยาบรรณธิ่รกิจัทั่�มู่คัวิามู

รับผู้ิดชอบต่�อลูกคั้าทั่กรายอย�างเป็น์ธิรรมู	โดยบริษััทัฯ	 เอาใจัใสั�ใจัให์้

ลกูคัา้ได้รบัสิัน์คัา้และบริการท่ั�มู่คัณ่ภาพ	มู่�งมัู�น์ผู้ลิต่เคัร่�องประดบั	และ

อัญมูณ่ทั่�มู่คั่ณภาพมูาต่รฐาน์สัากลโดยทั่มูงาน์ทั่�มู่คัวิามูชำาน์าญทั่�								

ผู้�าน์การคัวิบคั่มูคั่ณภาพทั่กขั้�น์ต่อน์เพ่�อสั�งมูอบสัิน์คั้าได้ต่รงเวิลา													

มู่�งให์้ลูกคั้าได้รับคัวิามูพึงพอใจัสูังส่ัดด้วิยคัวิามูใสั�ใจัทั่�จัะพัฒน์า									

อย�างต่�อเน์่�อง	 สัร้างผู้ลผู้ลิต่ทั่�ลูกคั้าต่้องการและพอใจัมูากท่ั�ส่ัดด้วิย									

การใชท้ัรัพยากร	เวิลา	บค่ัลากร	เงนิ์ทัน่์	วัิสัด่	เคัร่�องจักัรอป่กรณ	์ข้้อมููล

เทัคัโน์โลย่	 และวิิธิ่การอย�างมู่ประสัิทัธิิภาพและประสัิทัธิิผู้ลมูากท่ั�ส่ัด

โดยธิำารงไวิ้ซึ�งคั่ณภาพอาช่วิอน์ามูัย		คัวิามูปลอดภัย	และสัิ�งแวิดล้อมู

อย�างเคัร�งคัรัด	และต่�อเน์่�อง	รวิมูถูึงมู่กลไกและระบบการบริการลูกคั้า

เพ่�อให้์ลูกคัา้ได้รบัการต่อบสัน์องผู้ลอย�างรวิดเรว็ิ	ต่ลอดจัน์เป็น์องคัก์ร

ทั่�สัร้างมูาต่รฐาน์การผู้ลิต่จิัวิเวิลร่�ทั่�คัำานึ์งถูงึคัวิามูรับผิู้ดชอบต่�อสิั�งแวิดลอ้มู

และสัังคัมู	โดยจัรรยาบรรณวิ�าด้วิยคัวิามูรับผู้ิดชอบต่�อลูกคั้าดังน์่�

	 	 1.	 สัน์องคัวิามูต่อ้งการข้องลกูคัา้/ผูู้บ้รโิภคัด้วิยผู้ลิต่ภัณฑ์์

ทั่�มู่คั่ณภาพและบริการทั่�ด่เลิศ

		 	 2.	 เปิดเผู้ยข้้อมููลข้�าวิสัารเก่�ยวิกับสิัน์คั้าและบริการอย�าง

คัรบถู้วิน์ถููกต้่องเป็น์ธิรรมูแก�ลูกคั้าและไมู�บิดเบ่อน์										

ข้้อเทั็จัจัริง

	 	 3.	 ให้์การรับประกัน์สัิน์คั้าและบริการภายใต้่ข้้อกำาห์น์ด							

อัน์เห์มูาะสัมู

		 	 4.	 ไมู�สั�งมูอบสันิ์คัา้และบรกิารให์แ้ก�ลูกคัา้ทัั�งๆ	ทั่�รู้วิ�าสันิ์คัา้

และบริการนั์�น์ๆ	 มู่ข้้อบกพร�องเส่ัยห์าย	 ห์ร่ออาจัเกิด

อัน์ต่รายต่�อลูกคั้าได้	 และไมู�สั�งมูอบสิัน์ค้ัาห์ร่อบริการ								

ทั่�มู่คั่ณภาพต่ำ�ากวิ�ามูาต่รฐาน์แก�ลูกคั้า

		 	 5.	 จััดกลไกและระบบการบริการลูกคั้าให์้ลูกคั้าสัามูารถู						

ร้องเร่ยน์คัวิามูไมู�พอใจัใน์สิัน์ค้ัาและบริการได้โดย

สัะดวิก	 และดำาเน์ิน์การอย�างด่ท่ั�ส่ัด	 เพ่�อให้์ลูกคั้าได้รับ

การต่อบสัน์องผู้ลอย�างรวิดเร็วิ

	 	 6.	 พยายามูรักษัาต่้น์ทั่น์การผู้ลิต่ให์้ต่ำ�าส่ัดโดยยังรักษัา

คั่ณภาพข้องสัิน์คั้าและบริการทั่�ได้มูาต่รฐาน์

	 	 7.	 แสัวิงห์าลู�ทัางอย�างไมู�ห์ย่ดยั�งทั่�จัะเพิ�มูประโยชน์์ให้์แก�

ลูกคั้าให์้มูากข้ึ�น์อย�างต่�อเน์่�อง

		 	 8.	 กรณ่ทั่�ไมู�สัามูารถูปฏิิบัต่ิต่ามูข้้อต่กลงใดๆ	กับลูกคั้าได้

ต่้องร่บแจั้งให์้ลูกคั้าทัราบล�วิงห์น์้าเพ่�อร�วิมูกัน์พิจัารณา

ห์าแน์วิทัางแก้ไข้ปัญห์าและป้องกัน์คัวิามูเสั่ยห์าย

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 53



 6. การิ่บัริ่่ห่าริ่จุัดการิ่ค์่่ค์้า

	 	 บรษิัทััฯ	จัดัซ่�อสันิ์คัา้และบริการเป็น์ไปต่ามูระเบย่บวิิธิป่ฏิิบตั่ิ

โดยดำาเน์ิน์การอย�างเป็น์ธิรรมู	 สัมูเห์ต่่สัมูผู้ล	 โปร�งใสั	 สัามูารถูต่รวิจั

สัอบได้	 ไมู�มู่คัวิามูข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชน์์	 และปฏิิบัต่ิต่�อคัู�คั้า													

อย�างเสัมูอภาคัด้วิยการแข้�งข้ัน์ทั่�เป็น์ธิรรมู	โดยมู่แน์วิปฏิิบัต่ิดังน์่�

	 	 1.	 ปฏิิบัติ่ต่ามูข้้อต่กลงท่ั�มู่ต่�อคัู�ค้ัา	 กรณ่ท่ั�จัะไมู�สัามูารถู

ปฏิิบัต่ิได้ต่้องร่บเจัรจัากับคัู�คั้าเป็น์การล�วิงห์น้์า	 เพ่�อ							

ร�วิมูกัน์ห์าแน์วิทัางแก้ไข้	 และป้องกัน์ไมู�ให้์เกิดคัวิามู						

เสั่ยห์าย	

 	 2.	 ให์้ข้้อมููลทัางการเงิน์ทั่�ถููกต่้องคัรบถู้วิน์ต่ามูคัวิามูเป็น์จัริง

	 	 3.	 ไมู�เร่ยก	 ไมู�รับ	 ห์ร่อไมู�ให์้ผู้ลประโยชน์์ใดๆ	ทั่�ไมู�ส่ัจัริต่

กับคัู�คั้า	 ถู้ามู่ข้้อมููลวิ�ามู่การจั�ายผู้ลประโยชน์์ใดๆ	 ท่ั�ไมู�

สั่จัริต่เกิดข้ึ�น์	ห์าร่อกับคัู�คั้าเพ่�อร�วิมูกัน์แก้ไข้ปัญห์าโดย

ย่ต่ิธิรรมูและรวิดเร็วิ

 7. การิ่มีค์วามรัิ่บัผ่ดชิ้อบัต้่อชิุ้มชิ้นและสุังค์ม

	 	 ดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัด้วิยคัวิามูรับผิู้ดชอบต่�อช่มูชน์และสัังคัมู												

ด้วิยคัวิามูต่ระห์นั์ก	 และให์้คัวิามูสัำาคััญใน์การสันั์บสัน่์น์การดำาเนิ์น์

กิจักรรมูเพ่�อสัังคัมูและช่มูชน์โดยรอบ	 รวิมูทัั�งใสั�ใจัดูแลสิั�งแวิดล้อมู

อย�างต่�อเน่์�อง	 มู่เจัต่น์ารมูณ์ท่ั�จัะทัำางาน์ร�วิมูกับผูู้้ท่ั�มู่สั�วิน์เก่�ยวิข้้อง										

โดยมู่�งสัร้างและส่ับสัาน์คัวิามูสััมูพัน์ธ์ิอัน์ด่ทั่�เกิดจัากการยอมูรับและ					

ไว้ิวิางใจัซึ�งกนั์และกนั์	คัำาน์งึถูงึผู้ลกระทับทั่�อาจัจัะมู่ต่�อผูู้มู่้สั�วิน์ไดส้ั�วิน์เส่ัย

เช�น์	ผูู้้ถู่อห้่์น์	พน์ักงาน์	ช่มูชน์ทั่�บริษััทัฯ	ประกอบกิจัการอยู�	ลูกคั้า	คัู�คั้า

และห์น์่วิยงาน์ภาคัรัฐต่ลอดจัน์ถูึงสัังคัมู	 และประเทัศชาติิ่	 พร้อมูทัั�ง	

สัรา้งทัศัน์คัต่	ิและวัิฒน์ธิรรมูองคัก์รเพ่�อให์พ้น์กังาน์มู่คัวิามูรบัผู้ดิชอบ

ต่�อสัังคัมูทั่�อยู�ร�วิมูกัน์บริษััทัฯ	จัึงมู่แน์วิปฏิิบัต่ิดังน์่�

	 	 1.	 ดำาเนิ์น์ธิร่กิจัต่ามูห์ลักธิรรมูาภิบาล	และมู่คัวิามูรบัผู้ดิชอบ

	ต่�อสัังคัมู

	 	 2.	 เคัารพสัิทัธิิ	 และให์้คัวิามูเป็น์ธิรรมูแก�ผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัย											

ทั่กกล่�มู

  3.	 สันั์บสัน่์น์กิจักรรมูเพ่�อสัาธิารณประโยชน์์	 สัังคัมูและ									

สัิ�งแวิดล้อมู	ต่ลอดจัน์สั�งเสัริมูองคั์กรภาคัรัฐห์ร่อเอกชน์

ทั่�มู่ภารกิจัอัน์เป็น์ประโยชน์์ต่�อสัังคัมูและสัิ�งแวิดล้อมู	

	 	 4.		 สั�งเสัริมูให้์บ่คัลากรทั่กระดับให้์คัวิามูสัำาคััญ	 และมู่										

สั�วิน์ร�วิมูปฏิิบัต่งิาน์และดำาเนิ์น์กจิักรรมูต่�างๆ	ข้องบรษิัทัั

ดว้ิยคัวิามูรับผิู้ดชอบต่�อสัังคัมู	รวิมูทัั�งสั�งเสัริมูและสันั์บสัน่์น์

ให์้พน์ักงาน์มู่สั�วิน์ร�วิมูทัำางาน์อาสัาสัมูัคัร	 และกิจักรรมู

สัาธิารณประโยชน์์ร�วิมูกับช่มูชน์

3.4.2 ผ่ลิการด้ำาเนินงานด้้านสังคุม

 1. การิ่เค์าริ่พสุ่ทธ่มนุษยชิ้น

	 	 บริษััทัฯ	 ได้แสัดงเจัต่น์ารมูณ์และยึดมัู�น์ใน์การปฏิิบัต่ิต่ามู

กฎิห์มูายและห์ลักสัากลใน์เร่�องสิัทัธิิมูน่์ษัยชน์จึังสั�งผู้ลให์้ใน์ปี	 2564	

บริษััทัฯ	มู่ผู้ลการดำาเน์ิน์งาน์ดังน์่�

	 	 1.1	ไมู�มู่ข้้อร้องเร่ยน์ด้าน์การละเมูิดสัิทัธิิมูน์่ษัยชน์

	 	 1.2	จัากการต่รวิจัประเมูิน์โรงงาน์ข้องลูกคั้าต่�างประเทัศ								

ไมู�พบมู่การละเมูิเดสัิทัธิิมูน์่ษัยชน์เกิดข้ึ�น์

	 	 1.3	บริษััทัฯ	 ได้ รับรางวัิลด่ เด�น์องคั์กรต่้น์แบบด้าน์																	

สัิทัธิิมูน่์ษัยชน์	 ประจัำาปี	 2564	 ประเภทัองค์ักรธิ่รกิจั												

(ข้น์าดให์ญ�)	 จัากกรมูคั่้มูคัรองสัิทัธิิและเสัร่ภาพ	

กระทัรวิงย่ต่ิธิรรมู

 2. การิ่ปฏิ่บััต้่ต้่อแริ่งงานอย่างเป็นธริ่ริ่ม

	 	 บรษิัทััฯ	ปฏิิบตั่ติ่�อแรงงาน์อย�างเป็น์ธิรรมู	ให้์คัวิามูเสัมูอภาคั

ตั่�งแต่�การจ้ัางงาน์	 การจั�ายคั�าต่อบแทัน์และสัวัิสัดิการ	 การเข้้าถูึงการ

ฝึกอบรมู	 การเล่�อน์ต่ำาแห์น่์ง	 รวิมูถูึงการดูแลคั่ณภาพช่วิิต่พน์ักงาน์		

ใน์ปี	2564	บริษััทัมู่การดำาเน์ิน์งาน์ทั่�สัำาคััญดังน์่�

	 	 2.1	จััดให้์มู่คัณะกรรมูการสัวัิสัดิการท่ั�มูาจัากการเล่อกตั่�ง

จัากตั่วิแทัน์พน์ักงาน์	 และมู่การประช่มูร�วิมูกัน์ระห์วิ�าง

น์ายจั้างและคัณะกรรมูการสัวัิสัดิการ	 4	 คัรั�ง	 ทัั�งน่์�เพ่�อ

การต่รวิจัสัอบและเสัน์อแน์ะซึ�งกัน์และกัน์

	 	 2.2	จััดให์้มู่เกณฑ์์การคััดเล่อกการจั้างงาน์ท่ั�เป็น์ธิรรมู											

ไมู�เล่อกปฏิิบตั่	ิมู่�งเน้์น์ทั่�คัวิามูสัามูารถูและประสับการณ์

ข้องผูู้้สัมูัคัรเป็น์สัำาคััญ	ใน์ปี	2564	บริษััทัฯ	รับพน์ักงาน์

ให์มู�ไมู�น์อ้ยกวิ�า	180	คัน์	ปราศจัากข้้อรอ้งเร่ยน์ด้าน์การ

จั้างงาน์

	 	 2.3	จััดให้์มู่มูาต่รการทัางวิินั์ยทั่�สัอดคัล้องกับกฎิห์มูายและ

มูาต่รฐาน์แรงงาน์สัากล	 เช�น์	 ช�องทัางการร้องทั่กข์้									

ปี	2564	ไมู�มู่ข้้อรอ้งเร่ยน์ด้าน์แรงงาน์	ไมู�วิ�าข้้อร้องเร่ยน์

ทัางต่รง	ห์ร่อร้องเร่ยน์สัู�กระบวิน์การย่ต่ิธิรรมู

	 	 2.4	 จััดให์้มู่ระบบระเบ่ยบทั่�สัอดคัล้องกับมูาต่รฐาน์แรงงาน์

ข้องลูกคั้าต่�างประเทัศ	 เช�น์การจั�ายคั�าจั้าง	 สัวัิสัดิการ		

การเข้้าถูึงการฝึกอบรมู	 การพิจัารณาเล่�อน์ขั้�น์เล่�อน์

ต่ำาแห์น์่งใน์ปี	 2564	 มู่การต่รวิจัประเมูิน์จัากลูกคั้า										

ต่�างประเทัศไมู�น์้อยกวิ�า	 3	 คัรั�ง	 ไมู�พบมู่การปฏิิบัต่ิต่�อ

แรงงาน์อย�างไมู�เป็น์ธิรรมู

	 	 2.5	บรษิัทััฯ	ร�วิมูกับคัณะกรรมูการสัวัิสัดิการ	จัดัทัำามูาต่รฐาน์

แรงงาน์สััมูพนั์ธิ์ให้์สัอดคัลอ้งกบัข้้อกำาห์น์ดข้องกระทัรวิง

แรงงาน์	และใน์ปีน์่�บริษััทัฯ	ได้รับรางวิัล	สัถูาน์ประกอบ

การด่เด�น์ด้าน์แรงงาน์สััมูพัน์ธ์ิและสัวัิสัดิการแรงงาน์	

จัากกระทัรวิงแรงงาน์เป็น์ปีทั่�	10	ต่ิดต่�อกัน์

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ54 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



	 	 จัากข้้อมููลดา้น์แรงงาน์จัะเห็์น์ไดว้ิ�า	มู่จัำาน์วิน์พนั์กงาน์ห์ญงิมูากกวิ�าพน์กังาน์ชาย	และผูู้้บรหิ์ารสั�วิน์ให์ญ�เป็น์ห์ญิง	น์อกจัากน่์�ยงัมู่อตั่รา

การจั้างงาน์ผูู้้พิการมูากกวิ�าอัต่ราทั่�กฎิห์มูายกำาห์น์ด	ปัจัจั่บัน์มู่การจั้างงาน์ผูู้้พิการ	29	คัน์	อยู�ใน์อัต่รา	70:1	(คัน์ปกต่ิ	70	คัน์	ผูู้้พิการ	1	คัน์	)	

ริ่วม 583 คุนริ่วม 1,482 คุน

ชิ้าย

478 คุน

ชิ้าย

182 คุน

ข้อมูลิด้้านแรงงาน

การไม่เลิือกปฏิิบัติเก่�ยวกับเพศในเรื�องการรับเข้าเป็นพนักงาน

สุาขากริุ่งเทพ

พนักงานห่ญ่ง ผ่้บัริ่่ห่าริ่ห่ญ่งพนักงานชิ้าย ผ่้บัริ่่ห่าริ่ชิ้าย

2561 2561

32.95%
30.73%

34.27%
31.46%

33.63%

30.51%

33.14%
30.29%

67.05% 69.72%65.73% 68.54%66.37% 69.49%66.86% 69.71%

2562 25622563 25632564 2564

สุาขานค์ริ่ริ่าชิ้สุีมา

สุัดสุ่วนพนักงานชิ้าย-ห่ญ่ง 2561-2564

(เทั่ยบกับจัำาน์วิน์พน์ักงาน์ทัั�งห์มูด)

สุัดสุ่วนผ่้บัริ่่ห่าริ่ชิ้าย-ห่ญ่ง 2561-2564

(เทั่ยบกับจัำาน์วิน์ผูู้้บริห์ารทัั�งห์มูด)

ห่ญ่ง

1004 คุน

ห่ญ่ง

401 คุน

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 55



 3. การิ่บัริ่่ห่าริ่ทริ่ัพยกริ่บัุค์ค์ล

	 	 บริษััทัฯ	ต่ระห์น์ักเสัมูอวิ�า	บ่คัลากรทั่กคัน์น์ับเป็น์ทัรัพยากร

อัน์มู่คั�ายิ�ง	 ดังน์ั�น์	 บริษััทัฯ	 จัะรักษัาเข้าเห์ล�าน์ั�น์ให์้อยู�ใน์องคั์กรน์าน์ๆ	

โดยมู่�งเน์้น์การพัฒน์าคั่ณภาพช่วิิต่และคัวิามูผูู้กพัน์ใน์องคั์กร														

ข้ณะเด่ยวิกัน์	 เข้าเห์ล�านั์�น์จัะต้่องมู่ทัักษัะการทัำางาน์ทั่�มู่ประสัิทัธิิภาพ	

เพ่�อการแข้�งข้ัน์ใน์ย่คัโลกาภิวิัฒน์์ทั่�ทัวิ่คัวิามูร่น์แรงมูากข้ึ�น์	ใน์ปี	2564	

บริษััทัฯ	ได้ดำาเน์ิน์ด้าน์การบริห์ารงาน์บ่คัคัลดังต่�อไปน์่�

	 	 3.1	การพัฒน์าบ่คัลากร

										 	 บริษััทัฯ	 จััดอบรมูให้์กับพน์ักงาน์จัำาน์วิน์	 59	ห์ลักสูัต่ร		

มู่พน์ักงาน์เข้้ารับการอบรมูจัำาน์วิน์	 1,213	 คัน์	 คัิดเป็น์	 80.43%												

ข้องจัำาน์วิน์พน์กังาน์ทัั�งห์มูดโดยจัำาแน์กกล่�มูห์ลักสัตู่รใน์แผู้น์ฝึกอบรมู

เป็น์	4	กล่�มู	ไดแ้ก�	กล่�มูห์ลกัสัตู่รต่ามูน์โยบายข้องบรษิัทัั		กล่�มูห์ลกัสูัต่ร

จัากการสัำารวิจัคัวิามูต้่องการใน์การฝึกอบรมู		กล่�มูห์ลักสัตู่รการพัฒน์า

ทักัษัะเพ่�อให้์สัอดคัลอ้งกบัสัมูรรถูน์ะ	(Competency)	และกล่�มูห์ลักสูัต่ร

ต่ามูกฎิห์มูายทั่�เก่�ยวิข้้องและระบบมูาต่รฐาน์	ดังต่�อไปน์่�

    • ห์ลักสูัต่รต่ามูน์โยบายบรษิัทัั	เป็น์ห์ลักสูัต่รทั่�ผูู้บ้รหิ์าร

ให์้แน์วิทัางการพัฒน์าองค์ักรไว้ิ	 เช�น์	 ห์ลักสูัต่รการ

ปฐมูน์ิเทัศพน์ักงาน์ให์มู�	 ห์ลักสัูต่รคัวิามูรู้พ่�น์ฐาน์

สัำาห์รบัธิ่รกิจัจัิวิเวิลร่�	ห์ลกัสัตู่รการพฒัน์าเพ่�อการข้บั

เคัล่�อน์องคั์กรสัู�คัวิามูสัำาเร็จั		

    • ห์ลักสัตู่รจัากการสัำารวิจัคัวิามูต้่องการใน์การฝึกอบรมู

เป็น์ห์ลักสัูต่รท่ั�เกิดจัากคัวิามูต้่องการข้องห์น์่วิยงาน์	

เช�น์	คัวิามูรู้การบริห์ารข้้อมููลสั�วิน์บ่คัคัล,	การบริห์าร

ข้้อมููล	 CARBON	 FOOTPRINT,	 คัวิามูรู้การรับมู่อ

สัถูาน์การณ์โคัวิิด19	

    • ห์ลักสัตู่รการพัฒน์าทักัษัะ	เป็น์ห์ลกัสัตู่รทั่�เสัริมูทักัษัะ

การทัำางาน์ให้์สัอดคัลอ้งกบั	Competency	ทั่�ตั่�งไว้ิ	เช�น์

ห์ลักสูัต่รการพัฒน์าทัักษัะฝีมู่อข้องช�างฝีมู่อเคัร่�อง

ประดับ	 ห์ลักสูัต่รพัฒน์าทัักษัะด้าน์ภาษัาจั่น์	 ภาษัา

องักฤษั	น์อกจัากน่์�บริษัทััฯ	ได้จัดัทัำาโคัรงการ	Up-skill, 

Re-skill	 เพ่�อสัร้างแรงงาน์ฝีมู่อให์มู�เข้้าสูั�กระบวิน์							

การผู้ลิต่	และเสัริมูทัักษัะแรงงาน์ฝีมู่อเดิมูให์้มู่ทัักษัะ

ทั่�สัูงข้ึ�น์

    • ห์ลกัสัตู่รต่ามูกฎิห์มูายทั่�เก่�ยวิข้้องและระบบมูาต่รฐาน์

เป็น์ห์ลักสูัต่รท่ั�จััดขึ้�น์เพ่�อให้์สัอดคัล้องกับข้้อกำาห์น์ด

ข้องกฎิห์มูายและข้องคัู�คั้าต่�างประเทัศ	เช�น์	ห์ลกัสัตู่ร

มูาต่รฐาน์คัวิามูปลอดภัยใน์การทัำางาน์	การปฐมูพยาบาล

เบ่�องต้่น์	 การฝึกซ้อมูดับเพลิงและซ้อมูอพยพห์น่์ไฟ์	

การปฏิิบตั่ติ่ามูห์ลกัสัทิัธิมิูน่์ษัยน์ชน์	มูาต่รฐาน์แรงงาน์

และห์ลักสูัต่รคัวิามูรู้พ่�น์ฐาน์ระบบมูาต่รฐาน์	 ISO									

และ	RJC	

	 	 3.2	การพัฒน์าคั่ณภาพช่วิิต่

	 	 	 บริษััทัฯ	 ยังจััดสัวัิสัดิการทั่�น์อกเห์น่์อกวิ�ากฎิห์มูาย

กำาห์น์ด	เช�น์	จััดให์้มู่ข้้าวิฟ์ร่	3	มู่�อ	สัวิัสัดิการห์อพักราคัาถููก	ศูน์ย์เล่�ยง

ดูบ่ต่รพน์ักงาน์	 กองทั่น์สัำารองเล่�ยงช่พ	 แพทัย์	 พยาบาลประจัำาโรงงาน์, 

สัวิน์ส่ัข้ภาพ	 สัถูาน์ท่ั�ออกกำาลังกาย	 สัวัิสัดิการด้าน์สิัน์เช่�อเพ่�อทั่�อยู�อาศัย		

สันิ์เช่�อด้าน์ห์น่์�สิัน์สั�วิน์บค่ัคัล	ท่ั�ปรกึษัาดา้น์กฎิห์มูายเพ่�อบรรเทัาปัญห์า

ห์น์่�สัิน์	เป็น์ต่้น์

	 	 3.3	สัร้างคัวิามูผูู้กพัน์ใน์องคั์กร

	 	 	 ต่ลอดปี	2564	บรษิัทััฯ	จัดักจิักรรมูเพ่�อเสัรมิูสัรา้งคัวิามู

ผูู้กพัน์ระห์วิ�างบริษััทัฯ	 กับพน์ักงาน์	 และระห์วิ�างพน์ักงาน์ด้วิยกัน์เอง	

ดังต่�อไปน์่�

	 	 	 	 1.	มู่การจัดัตั่�งชมูรมู	เดิน์	วิิ�ง	(	แข้�งข้นั์เกบ็ไมูล)์	พนั์กงาน์

ทั่�รักการออกกำาลังกายมูาเข้้าร�วิมูกิจักรรมูประมูาณ	

200	คัน์	จััดไปแล้วิ	2	เฟ์สั	ผูู้้วิิ�งสัูงสั่ดมูากกวิ�า	1,000	

กิโลเมูต่รภายใน์	3	เด่อน์

		 	 	 	 2.	กิจักรรมูผู้�าน์แอพพลิเคัชั�น์ไลน์์	เพ่�อแลกเปล่�ยน์คัวิามูรู้

และประสับการณ์	ดังน์่�

	 	 	 	 	 •		 กล่�มูเกษั่ยณอย�างเกษัมู	 เพ่�อให์้คัวิามูรู้เร่�องสัิทัธิิ

ประโยชน์์แก�พน์ักงาน์ทั่�อยู�ใน์วัิยใกล้เกษั่ยณ	 มู่

พน์ักงาน์เข้้าร�วิมูประมูาณ	100	คัน์	

     •  กล่�มูคัณ่แมู�มู่อให์มู�	เพ่�อให้์คัวิามูรู้เร่�องการดแูลบต่่ร

มู่พน์ักงาน์เข้้าร�วิมูไลน์์กล่�มูประมูาณ	50	คัน์

	 	 	 	 	 •		 กล่�มูลดพ่งลดโรคั	 เพ่�อให์้คัวิามูรู้แก�พนั์กงาน์ใน์

เร่�องการดแูลส่ัข้ภาพ	มู่พน์กังาน์เข้้าร�วิมูประมูาณ

	30	คัน์

	 	 	 	 	 •		 กล่�มูเกษัต่รกรรมูน์ำารายได้	 เพ่�อเป็น์อาช่พเสัริมู	

มู่พน์ักงาน์เข้้าร�วิมูกล่�มูประมูาณ	50	คัน์

	 	 	 	 	 •		 กล่�มูต่ลาดน์ัดแพรน์ด้า	 เพ่�อให์้พน์ักงาน์มู่รายได้

เสัริมูห์ลังเลิกงาน์	 มู่พน์ักงาน์เข้้าร�วิมูประมูาณ	

200	คัน์

	 	 	 	 	 •		 กล่�มูชมูรมูคัน์คิัดบวิก	 เพ่�อแลกเปล่�ยน์ข้้อมููล							

ห์ลักสัอน์	ห์ลักปรชัญา	ทั่�สั�งเสัริมูคัวิามูคัดิเชงิบวิก

ใน์การทัำางาน์	มู่พนั์กงาน์เข้้าร�วิมูประมูาณ	50	คัน์

     •  กิจักรรมูทัางศาสัน์าและวิฒัน์ธิรรมูประเพณ	่เช�น์

ไห์วิ้พระวิัน์สังกราน์ต่์,	ประเพณ่ลอยกระทัง	ฯลฯ

	มู่พน์กังาน์และผูู้้บรหิ์ารระดับสังูเข้้าร�วิมูกิจักรรมู

ทั่กปี

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ56 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 4. การิ่ด่แลค์วามปลอดภัย อาชีิ้วอนามัย และ        

สุภาพแวดล้อมในการิ่ทำางาน

	 	 บริษััทัฯ	ให์้คัวิามูสัำาคััญใน์การประกอบธิ่รกิจั

คัวิบคัู�ไปกับคัวิามูปลอดภัยใน์การทัำางาน์	 โดยมู่�งห์วิัง						

ให์้พน์ักงาน์ทั่กคัน์มู่คัวิามูปลอดภัยใน์การทัำางาน์	 และ		

มู่ส่ัข้ภาพกายและใจัท่ั�ด่	 ใน์ปี	 2564	 บริษััทัฯ	 ได้							

ดำาเน์ิน์กิจักรรมูด้าน์คัวิามูปลอดภัย	อาช่วิอน์ามูัย	และ

สัภาพแวิดล้อมูใน์การทัำางาน์ต่�างๆ		ดังน์่�

	 	 4.1	จััดให้์มู่คัณะกรรมูการคัวิามูปลอดภัย	

อาชว่ิอน์ามูยั	และสัภาพแวิดลอ้มูใน์การทัำางาน์	(คัปอ.)

	 	 	 ประกอบด้วิยต่ัวิแทัน์ฝ่่ายน์ายจั้างและ

ลูกจั้างซึ�งเป็น์ตั่วิแทัน์จัากแต่�ละฝ่่ายข้องบริษััทัฯ	 เพ่�อ						

ข้ับเคัล่�อน์งาน์ด้าน์คัวิามูปลอดภัยฯให้์เป็น์ไปอย�าง													

ราบร่�น์		

	 	 	 การดำาเน์ิน์งาน์ข้องคัณะกรรมูการคัวิามู

ปลอดภัยฯ	ทั่�ผู้�าน์มูา	 มู่การดำาเน์ิน์การอย�างสัอดคัล้อง

กับข้้อกำาห์น์ดกฎิห์มูาย	 สัร้างคัวิามูร�วิมูมู่อระห์วิ�าง

น์ายจั้างกับลูกจั้าง	 ใน์การบริห์ารจััดการด้าน์คัวิามู

ปลอดภัย	 อาช่วิอน์ามัูย	 และสัภาพแวิดล้อมูใน์การ										

ทัำางาน์ให้์เป็น์ไปอย�างต่�อเน์่�อง	 โดยจััดให้์มู่การสัำารวิจั

คัวิามูปลอดภยั	และ	ต่รวิจัสัอบรายงาน์สัภาพการทัำางาน์

ทั่�ไมู�ปลอดภัยเป็น์ประจัำาทั่กเด่อน์	 รวิมูถูึงการประช่มู

ประจัำาเด่อน์และต่ิดต่ามูผู้ลคัวิามูคั่บห์น์้าเร่�องต่�างๆ

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 57



	 	 4.2	จััดกิจักรรมู	Safety	Talk	

									 	 เป็น์กิจักรรมูท่ั�มู่สั�วิน์ช�วิยใน์การยำ�าเต่่อน์พน์ักงาน์ให์้ต่ระห์นั์กถูึงคัวิามูสัำาคััญข้องคัวิามูปลอดภัยใน์การทัำางาน์	 จัะเป็น์การพูดคั่ย

เก่�ยวิกับปัญห์าด้าน์คัวิามูปลอดภัยทั่�เกิดขึ้�น์	 การยกตั่วิอย�างห์ร่อมู่�งเน์้น์การส่ั�อสัารเพ่�อเป็น์ประโยชน์์ใน์เชิงป้องกัน์	 ท่ั�ผู้�าน์มูาได้มู่การจััด									

กจิักรรมู	Safety	talk	ซึ�งจัะเข้้าพดูคัย่ทัก่สััปดาห์์	ใชเ้วิลาใน์การพูดคัย่	10-15	น์าทั	่โดยกำาห์น์ดหั์วิข้้อดา้น์คัวิามูปลอดภัยจัากสัถูาน์การณ์ปัจัจับ่นั์

ห์ร่อต่ามูลักษัณะคัวิามูเสั่�ยงข้องงาน์แต่�ละแผู้น์ก	ยกต่ัวิอย�าง	เช�น์	อ่บัต่ิเห์ต่่จัากการทัำางาน์และแน์วิทัางป้องกัน์สัถูาน์การณ์โคัวิิด-19

	 	 4.3	จััดให้์มู่การต่รวิจัส่ัข้ภาพพน์ักงาน์ทั่กคัน์	

เพ่�อเป็น์การเฝ้่าระวัิงปัญห์าส่ัข้ภาพท่ั�อาจัเกิดขึ้�น์																

จัากการทัำางาน์	 และเป็น์ข้วัิญกำาลังใจัให์้กับพน์ักงาน์												

บริษััทัฯ	ได้จััดให์้มู่การต่รวิจัสั่ข้ภาพเป็น์ประจัำาทั่กปี	

	 	 4.4	ต่รวิจัคััดกรองโรคัโคัวิิด-19

	 	 	 ใน์ปี	2564	สัถูาน์การณ์การแพร�ะบาดข้อง

โรคัโคัวิิดใน์ประเทัศไทัยมู่คัวิามูร่น์แรงเป็น์อย�างมูาก	

บริษััทัฯ	 จัึงได้ออกมูาต่รการต่�างๆ	 เพ่�อป้องกัน์การแพร�

ระบาดภายใน์บริษัทัั	อาทั	ิตั่�งจัด่คัดักรองก�อน์เข้้าบรษิัทััฯ

จัดัตั่�งสัถูาน์ทั่�พักคัอยเพ่�อดแูลพน์กังาน์ทั่�ปว่ิยต่ดิเช่�อโคัวิิด

ดำาเนิ์น์การต่รวิจัเชิงร่กภายใน์บริษััทัและบริษััทัเพ่�อน์บ้าน์ 

ทั่กๆ	สััปดาห์์รวิมูแล้วิกวิ�า	40	คัรั�ง

	 	 4.5	ข้้อมููลด้าน์คัวิามูปลอดภัย

									 	 บริษััทัฯ	 ให์้คัวิามูสัำาคััญใน์การป้องกัน์การเกิดอ่บัติ่เห์ต่่ใน์การ

ทัำางาน์	 เพ่�อให์้เกิดคัวิามูปลอดภัยใน์สัถูาน์ท่ั�ทัำางาน์	 และพน์ักงาน์ทั่กคัน์ได้									

กลับบ้าน์อย�างปลอดภัย	 โดยใน์ปี	 2564	 มู่อ่บัติ่เห์ต่่ถูึงขั้�น์ห์ย่ดงาน์เกิน์	 3	 วัิน์	

จัำาน์วิน์	3	ราย	บริษััทัฯ	ได้ดำาเน์ิน์การสัอบสัวิน์ห์าสัาเห์ต่่และแน์วิทัางการแก้ไข้

เพ่�อป้องกัน์การเกิดข้ึ�น์อ่กใน์ภายห์ลัง	โดยสัถูิต่ิสัูงสั่ดทั่�บริษััทัฯ	ไมู�เกิดอ่บัต่ิเห์ต่่

ถูึงข้ั�น์ห์ย่ดงาน์เกิน์	3	วิัน์	เป็น์จัำาน์วิน์	447	วิัน์

 5. การิ่มีค์วามริ่ับัผ่ดชิ้อบัต้่อล่กค์้า 

	 	 บริษััทัฯ	 มู่การพัฒน์าสัิน์คั้าและบริการอย�างต่�อเน์่�องเพ่�อต่อบสัน์อง

คัวิามูพึงพอใจัข้องลูกคั้าด้วิย	คัวิามูรับผู้ิดชอบ	ซ่�อสััต่ย์และมู่จัริยธิรรมู	โดยใน์	

ปี	 2564	 บริษััทัฯ	 ได้รับผู้ลคัะแน์น์คัวิามูพึงพอใจัจัากลูกคั้า	 Top	 20	 คัิดเป็น์									

ร้อยละ	80.06

 6. การิ่บัริ่่ห่าริ่จุัดการิ่ค์่่ค์้า 

	 	 บริษััทัฯ	 จััดซ่�อสัิน์คั้าและบริการเป็น์ไปต่ามูระเบ่ยบวิิธิ่ปฏิิบัต่ิโดย

ดำาเน์นิ์การอย�างเป็น์ธิรรมู	สัมูเห์ต่่สัมูผู้ล	โปร�งใสั	สัามูารถูต่รวิจัสัอบได้	ไมู�มู่คัวิามู

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ58 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



ข้ดัแย้งทัางผู้ลประโยชน์์	และปฏิิบตั่ติ่�อคัู�คัา้อย�างเสัมูอภาคัด้วิยการแข้�งข้นั์ท่ั�เป็น์ธิรรมูโดยใน์ปี	2564	ไมู�มู่ข้้อร้องเร่ยน์จัากคัู�คัา้ใน์เร่�องคัวิามูไมู�โปร�งใสั

ใน์การซ่�อข้ายการม่คุวามรับผ่ิด้ชอบต่อชุมชนแลิะสังคุม
	 บริษััทัฯ	 ดำาเนิ์น์ธิ่รกิจัด้วิยคัวิามูรับผู้ิดชอบต่�อช่มูชน์และสัังคัมู	 โดยให้์คัวิามูสัำาคััญกับการลดผู้ลกระทับสิั�งแวิดล้อมูและห์ล่กเล่�ยง																		

การดำาเน์นิ์งาน์ทั่�อาจัสัรา้งผู้ลกระทับเชงิลบต่�อคัณ่ภาพช่วิิต่ข้องช่มูชน์รอบสัถูาน์ประกอบการ	ใน์ปี	2564	ไมู�พบข้้อรอ้งเร่ยน์จัากช่มูชน์ใน์ประเดน็์

ด้าน์สัังคัมูห์ร่อสัิ�งแวิดล้อมู

	 น์อกจัากน่์�	บรษิัทััฯ	ยังมู่สั�วิน์ใน์การพฒัน์าคัณ่ภาพช่วิิต่และสั�งเสัรมิูการมู่สั�วิน์ร�วิมูกบัช่มูชน์	โดยใน์ปี	2564	บรษิัทััฯ	ไดมู่้กจิักรรมูร�วิมูกบั

 ลำาดับั ริ่ายละเอียด ริ่ายการิ่ จุำานวน

	 1. มููลน์ิธิิช�วิยคัน์ต่าบอดแห์�งประเทัศไทัย	 บริจัาคัปฏิิทัิน์,	สัิ�งข้องเคัร่�องอ่ปโภคั-บริโภคั	 15,000	บาทั	

	 	 	 และเงิน์สัน์ับสัน์่น์

	 2. วิัดโบสัถู์วิรดิต่ถู์	จั.อ�างทัอง	 สัน์ับสัน์่น์อาห์ารกลางวิัน์	 5,000	บาทั	

	 	 	 และสัิ�งข้องเคัร่�องอ่ปโภคั-บริโภคั

	 3. วิัดบางน์าใน์	จั.กร่งเทัพมูห์าน์คัร	 ระดมูทั่น์ซ่�อทั่�ดิน์	 128,328	บาทั

	 4.	 โคัรงการแยกข้วิดช�วิยห์มูอ	 บริจัาคัข้วิดพลาสัต่ิก	เพ่�อน์ำาไปผู้ลิต่ช่ด	PPE	 4,850	ข้วิด

	 5. วิัดจัากแดง	จั.สัมู่ทัรปราการ	 บริจัาคัข้วิดพลาสัต่ิก	 6,365	ข้วิด	

	 	 	 เพ่�อน์ำาไปผู้ลิต่ผู้้าไต่รจั่วิร

	 6.	 สัถูาน์่ต่ำารวิจัน์คัรบาลบางน์า	 สัน์ับสัน์่น์อาห์ารกล�องและน์ำ�าด่�มู	 อาห์าร	100	กล�อง

	 	 	 	 น์ำ�าด่�มู	1,000	ข้วิด

	 	 	 	 (เป็น์เงิน์	10,000	บาทั)

	 7.	 แพรน์ด้า	ศูน์ย์พักรอเต่่ยงรักษัา	 จััดต่ั�งศูน์ย์พักรอเต่่ยงรักษัา	 1,300,000	บาทั	

	 	 (Factory	Isolation)

	 8. สัำาน์ักงาน์เข้ต่บางน์า	 สัน์ับสัน์่น์น์ำ�าด่�มู	 น์ำ�าด่�มู	1,000	ข้วิด

	 	 	 	 (เป็น์เงิน์	5,000	บาทั)

	 9.	 สัภาห์อการคั้าแห์�งประเทัศไทัย	 สัน์ับสัน์่น์น์ำ�าด่�มู	 น์ำ�าด่�มู	1,000	ข้วิด

	 	 	 	 (เป็น์เงิน์	5,000	บาทั)

	 10.	 ศูน์ย์ฉ่ดวิัคัซ่น์	ผูู้้ประกัน์ต่น์	มู.33	 สัน์ับสัน์่น์อาห์ารกล�องและน์ำ�าด่�มู	 อาห์าร	50	กล�อง

	 	 เข้ต่พ่�น์ทั่�	8	กร่งเทัพฯ	 	 น์ำ�าด่�มู	500	ข้วิด	 	

	 	 (การฉ่ดวิัคัซ่น์เข้็มูแรก)	 	 (เป็น์เงิน์	5,000	บาทั)

	 11.	 ศูน์ย์แรกรับเด็กและเยาวิชน์บ้าน์เมูต่ต่า	 สัน์ับสัน์่น์อาห์ารกล�องและน์ำ�าด่�มู	 อาห์าร	50	กล�อง	

	 	 จั.กร่งเทัพมูห์าน์คัร	 	 น์ำ�าด่�มู	500	ข้วิด

	 	 	 	 (เป็น์เงิน์	5,000	บาทั)

	 12.	 ศูน์ย์พักคัอยฯ	เข้ต่บางน์า	 สัน์ับสัน์่น์น์ำ�าด่�มู	 น์ำ�าด่�มู	1,000	ข้วิด	

	 	 จั.	กร่งเทัพมูห์าน์คัร	 	 (เป็น์เงิน์	5,000	บาทั)

	 13.	 โรงพยาบาลสัำาโรงการแพทัย์	 สัน์ับสัน์่น์อาห์ารกล�องและน์ำ�าด่�มู	 อาห์าร	100	กล�อง

	 	 	 	 น์ำ�าด่�มู	1,000	ข้วิด

	 	 	 	 (เป็น์เงิน์	10,000	บาทั)

	 14.	 โรงพยาบาลเปาโล	สัมู่ทัรปราการ	 สัน์ับสัน์่น์อาห์ารกล�องและน์ำ�าด่�มู	 อาห์าร	100	กล�อง

	 	 	 	 น์ำ�าด่�มู	1,000	ข้วิด

	 	 	 	 (เป็น์เงิน์	10,000	บาทั)

	 15. ศูน์ย์ฉ่ดวิัคัซ่น์	ผูู้้ประกัน์ต่น์	มู.33	 สัน์ับสัน์่น์อาห์ารกล�องและน์ำ�าด่�มู		 อาห์าร	50	กล�อง

	 	 เข้ต่พ่�น์ทั่�	8	กร่งเทัพฯ	 	 น์ำ�าด่�มู	500	ข้วิด	 	

	 	 (การฉ่ดวิัคัซ่น์เข้็มูสัอง)	 	 (เป็น์เงิน์	5,000	บาทั)

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 59



ช่มูชน์	และสัังคัมู	ดังน์่�	

	 ทัั�งน่์�รายละเอย่ดข้องการข้บัเคัล่�อน์ธิร่กจิัเพ่�อคัวิามูยั�งย่น์สัามูารถูดรูายละเอย่ดเพิ�มูเต่มิูได้ใน์	“รายงาน์คัวิามูยั�งย่น์”	ซึ�งเปิดเผู้ยบน์เวิบ็ไวิต่์

ข้องบริษััทัฯ	www.pranda.com	ห์มูวิด	“คัวิามูยั�งย่น์”

 ลำาดับั ริ่ายละเอียด ริ่ายการิ่ จุำานวน

 16. กฐิน์พระราชทัาน์สัำาน์ักงาน์ประกัน์สัังคัมู	 ร�วิมูสัน์ับสัน์่น์	 2,000	บาทั

	 	 จั.น์คัรราชสั่มูา

	 17.	 กฐิน์พระราชทัาน์กรมูสัวิัสัดิการ	 ร�วิมูสัน์ับสัน์่น์	 2,000	บาทั

	 	 คั่้มูคัรองแรงงาน์	จั.น์คัรราชสั่มูา

 18. กฐิน์พระราชทัาน์สัำาน์ักงาน์อ่ต่สัาห์กรรมู	 ร�วิมูสัน์ับสัน์่น์	 5,000	บาทั	 	

	 	 จั.	น์คัรราชสั่มูา

	 19. กฐิน์พระราชทัาน์กรมูการจััดห์างาน์	 ร�วิมูสัน์ับสัน์่น์	 2,000	บาทั

	 	 จั.น์คัรราชสั่มูา

https://pranda.com/sustainability/

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ60 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



สุ่วนที� 1
การประกอบธุุรกิจ
แลิะผ่ลิการด้ำาเนินงาน

การิ่ว่เค์ริ่าะห่์และ
ค์ำาอธ่บัายของ
ฝ่่ายจุัดการิ่

4

4.1 ภาพรวมการด้ำาเนนิธุุรกจิแลิะการเปลิ่�ยนแปลิงที่่�นยัสำาคุญั (Overview)

	 บริษััทัฯ	 และบริษััทัย�อย	 ต่�อไปจัะเร่ยก	 “กล่�มูบริษััทั”	 ดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัเป็น์ผูู้้ผู้ลิต่																		

จััดจัำาห์น่์าย	 รวิมูทัั�งค้ัาปล่กเคัร่�องประดับแทั้เป็น์ห์ลัก	 ปัจัจั่บัน์เป็น์ผูู้้น์ำาด้าน์การสั�งออก

เคัร่�องประดับอัญมูณ่ข้องไทัยซึ�งมู่การกระจัายฐาน์ลูกค้ัาไปยังภูมิูภาคัทั่�สัำาคััญข้องโลก	

อนั์ไดแ้ก�	อเมูริกาเห์น่์อ	ย่โรป	และเอเช่ย	กล่�มูบรษิัทััมู่โคัรงสัรา้งการบรหิ์ารทั่�ประกอบดว้ิย

 ด้้านการผ่ลิิต (Production Base) 

	 ผู้ลิต่เคัร่�องประดับอัญมูณ่ทั่�มู่ประสัิทัธิิภาพใน์ด้าน์การประห์ยัดข้น์าดการผู้ลิต่	

(Economies	of	Scale)	สั�งผู้ลให์้ต่้น์ทั่น์ใน์การผู้ลิต่สัิน์คั้าเห์มูาะสัมูกับคั่ณภาพข้องสัิน์คั้า

และได้กระจัายคัวิามูเส่ั�ยงทัางด้าน์การผู้ลิต่	 เพ่�อให์้คัรอบคัล่มูแทับทั่กระดับราคัาสัิน์คั้า	

โดยกล่�มูบรษิัทัั	มู่โรงงาน์	3	โรงงาน์	ใน์ประเทัศไทัย	และเว่ิยดน์ามู		อก่ทัั�งมู่ศูน์ย์ออกแบบ

และพัฒน์าผู้ลิต่ภัณฑ์์ทั่�สัามูารถูต่อบสัน์องคัวิามูต่้องการข้องลูกคั้าได้อย�างคัรอบคัล่มู	

 ด้้านการคุ้าปลิ่ก (Retail Base)

	 บริษััทัฯ	 มู่บริษััทัย�อยทั่�มู่คัวิามูเช่�ยวิชาญใน์การบริห์ารจััดการคั้าปล่ก	 ประกอบ

ด้วิยร้าน์คั้าปล่กข้องบริษััทัเองและการจััดจัำาห์น่์ายผู้�าน์ระบบแฟ์รน์ไชสั์คัรอบคัล่มูเอเช่ย

และต่ะวัิน์ออกกลาง	 เพ่�อเข้้าถูึงกล่�มูผูู้้บริโภคัเคัร่�องประดับโดยต่รง	 ใน์ประเทัศไทัย	

เวิ่ยดน์ามู	และอังกฤษั	(E-commerce)

 ด้้านการจัด้จำาหน่าย (Distribution Base)

	 บริษััทัฯ	ไดป้รับแผู้น์งาน์ให์ส้ัอดคัล้องกับพฤต่ิกรรมูผูู้้บริโภคัมูากข้ึ�น์	ประกอบกับ

สัภาพเศรษัฐกิจัโลกทั่�ปรับต่ัวิลดลง	 เป็น์ผู้ลให้์สััดสั�วิน์ด้าน์การจัำาห์น่์ายข้องกล่�มูบริษััทั	

ลดลงไปด้วิย	 อย�างไรก็ต่ามู	 กล่�มูบริษััทัยังคังรักษัาฐาน์ลูกคั้าทั่�มู่คัวิามูสัำาคััญใน์ต่ลาด					

เห์ล�าน์่�ไวิ้	โดยมู่บริษััทัย�อยทั่�เป็น์พ่�น์ฐาน์การจััดจัำาห์น์่ายใน์ประเทัศอิน์เด่ย

4.2 ผ่ลิการด้ำาเนนิงาน แลิะคุวามสามารถ์ในการที่ำากำาไร (Operating Result 
and Profitability)

 รายได้้รวม

	 รายได้รวิมูข้องกล่�มูบริษััทั	 ใน์ปี	 2564	 และ	 2563	 จัำาน์วิน์	 3,042	 ล้าน์บาทั														

และ	 2,556	 ล้าน์บาทั	 ต่ามูลำาดับ	 ซึ�งเพิ�มูขึ้�น์จัำาน์วิน์	 486	 ล้าน์บาทั	 ห์ร่อคิัดเป็น์การ											

เพิ�มูข้ึ�น์ร้อยละ	19.01	โดยมู่สัาเห์ต่่ห์ลักมูาจัากรายได้จัากการข้ายข้องบริษััทัเพิ�มูข้ึ�น์

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 61



    ริ่ายได้ริ่วม  ปี 2562    ปี 2563    ปี 2564    เพ่�ม / (ลด)

     ล้านบัาท  %  ล้านบัาท  %  ล้านบัาท  %  ล้านบัาท  % 

 ริ่ายได้จุากการิ่ขาย 2,985 98.55% 2,462 96.32% 2,900 95.33% 438 17.79%

	 -	 การผู้ลิต่	 1,913	 63.16%	 1,507	 58.96%	 2,152	 70.74%	 645	 42.80%

	 - 	 จััดจัำาห์น์่าย	 199	 6.57%	 129	 5.05%	 114	 3.75%	 (15)	 (11.63%)

	 -	 คั้าปล่ก	 873	 28.82%	 826	 32.32%	 634	 20.84%	 (192)	 (23.24%)

	 รายได้อ่�น์	 44	 1.45%	 94	 3.68%	 142	 4.67%	 48	 51.06%

 ริ่ายได้ริ่วม 3,029 100.00% 2,556 100.00% 3,042 100.00% 486 19.01%

 รายได้้จากการขาย 

	 รายได้จัากลูกคัา้รายห์ลักข้องกล่�มูบริษัทัั	ประกอบด้วิย	รายได้จัากการผู้ลิต่	2,152	ล้าน์บาทั	คิัดเป็น์ร้อยละ	70.74	รายได้จัากการค้ัาปล่ก

จัำาน์วิน์	634	ล้าน์บาทั	คัิดเป็น์ร้อยละ	20.84	และรายได้จัากการจััดจัำาห์น์่ายจัำาน์วิน์	114	ล้าน์บาทั	คัิดเป็น์ร้อยละ	3.75	โดยมู่สัาเห์ต่่การเพิ�มู								

(ลดลง)	ข้องรายได้ดังกล�าวิ	ดังต่�อไปน์่�

	 รายได้จัากการผู้ลิต่เพิ�มูข้ึ�น์จัาก	1,507	ล้าน์บาทั	เป็น์	2,152	ล้าน์บาทั	เน์่�องจัากเศรษัฐกิจัใน์กล่�มูประเทัศแถูบย่โรป	และสัห์รัฐอเมูริกา	

ซึ�งเป็น์ฐาน์ลูกคั้าห์ลักเต่ิบโต่อย�างมู่น์ัยสัำาคััญ

	 รายได้จัากการคั้าปล่กลดลงจัาก	826	ล้าน์บาทั	เป็น์	634	ล้าน์บาทั	เน์่�องจัากเป็น์ผู้ลกระทับจัากสัถูาน์การณ์แพร�ระบาดข้องโรคัต่ิดเช่�อ

ไวิรัสัโคัโรน์า	2019	(COVID-19)	ทัั�งน์่�ใน์ไต่รมูาสัทั่�	1	ปี	2564	ฐาน์ใน์ประเทัศไทัยได้รับผู้ลกระทับจัากการระบาดระลอกสัอง	และระลอกสัามู

ใน์ไต่รมูาสัทั่�	2	ต่�อเน์่�องไต่รมูาสัทั่�	3	ปี	2564	ทั่�ร่น์แรงกวิ�าใน์ปีก�อน์	รวิมูถูึงการทั่�รัฐบาลข้องประเทัศเวิ่ยดน์ามูเพิ�มูมูาต่รการใน์การป้องกัน์การ

แพร�ระบาดข้องโรคัโคัวิิด-19	 แต่�ทัั�งน่์�ได้กลับมูามู่การเต่ิบโต่ข้อง	 ยอดข้ายห์ลังจัากมูาต่รการคัลายล็อคัดาวิน์์ข้องใน์ประเทัศไทัย	 และประเทัศ

เวิ่ยดน์ามูใน์ช�วิงไต่รมูาสั	4	ปี	2564

ปี 2562
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ปี 2563

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2564

1,913

873

1,507

826

2,152

634

รายได้้จากฐานการผ่ลิิต

รายได้้จากการคุ้าปลิ่ก

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ62 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 ต้นทีุ่นขาย

	 กล่�มูบริษััทัมู่ต่้น์ทั่น์ข้ายจัำาน์วิน์	2,213	ล้าน์บาทั	 เพิ�มูข้ึ�น์จัำาน์วิน์	301	ล้าน์บาทั	ห์ร่อคัิดเป็น์เพิ�มูข้ึ�น์ร้อยละ	15.74	 จัากปีก�อน์	 จัึงทัำาให์้													

ภาพรวิมูใน์ปี	2564	มู่กำาไรข้ั�น์ต่้น์	687	ล้าน์บาทั	ห์ร่อคัิดเป็น์อัต่รากำาไรข้ั�น์ต่้น์ทั่�	23.69%	

 คุ่าใช้จ่ายในการขายแลิะบริหาร

	 กล่�มูบริษััทัมู่คั�าใช้จั�ายใน์การข้ายและบริห์ารจัำาน์วิน์	591	ล้าน์บาทั	ลดลงจัากปีก�อน์จัำาน์วิน์	85	ล้าน์บาทั	ห์ร่อลดลงร้อยละ	12.57	เป็น์ผู้ล

มูาจัากคั�าใช้จั�ายทั่�ลดลงจัากฐาน์การจััดจัำาห์น่์ายทั่�ประเทัศอังกฤษั	 และสัห์รัฐอเมูริกาต่ามูแผู้น์งาน์	 และปรับลดคั�าใช้จั�ายใน์การข้ายและบริห์าร			

ใน์ฐาน์คั้าปล่ก	เน์่�องจัากผู้ลกระทับจัากการระบาดระลอกสัามูใน์ไต่รมูาสัทั่�	2	ต่�อเน์่�องไต่รมูาสัทั่�	3	ปี	2564

 

	 รายได้จัากการจััดจัำาห์น์่ายลดลงจัาก	129	ล้าน์บาทั	เป็น์	114	ล้าน์บาทั	สัาเห์ต่่ห์ลักมูาจัากการปรับแผู้น์งาน์ทัางธิ่รกิจัใน์ประเทัศอังกฤษั

	และประเทัศสัห์รัฐอเมูริกาต่ามูแผู้น์งาน์

 รายได้้อื�น

 กล่�มูบริษััทัมู่รายได้อ่�น์ประกอบด้วิย	กำาไรจัากอัต่ราแลกเปล่�ยน์จัำาน์วิน์	77	ล้าน์บาทั	และรายได้จัากการให้์บริการอ่�น์ๆ	จัำาน์วิน์	65	ล้าน์บาทั

 ต้นทีุ่นขายแลิะคุ่าใช้จ่ายขายแลิะบริหาร

    งบัการิ่เง่นริ่วม  ปี 2564    ปี 2563    เพ่�ม / (ลด)

     ล้านบัาท  %  ล้านบัาท  %  ล้านบัาท  % 

	 รายได้จัากการข้าย	 2,900	 100.00%	 2,462	 100.00%	 438	 17.79%

	 ต่้น์ทั่น์ข้าย	 2,213	 76.31%	 1,912	 77.66%	 301	 15.74%

	 รวิมูคั�าใช้จั�ายใน์การข้ายและบริห์าร	 591	 20.38%	 676	 27.46%	 (85)	 (12.57%)

	 -	 คั�าใช้จั�ายใน์การข้าย	 256	 8.83%	 288	 11.70%	 (32)	 (11.11%)

	 -	 คั�าใช้จั�ายใน์การบริห์าร*	 335	 11.55%	 388	 15.76%	 (53)	 (13.66%)

*ไมู�รวิมูคั�าใช้จั�ายอ่�น์ทั่�แสัดงใน์กำาไรข้าดทั่น์เบ็ดเสัร็จั

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

199

129

114

รายได้้จากฐานการจัด้จำาหน่าย

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 63



 กำาไร

    งบัการิ่เง่นริ่วม  ปี 2564    ปี 2563    เพ่�ม / (ลด)

     ล้านบัาท  %  ล้านบัาท  %  ล้านบัาท  % 

	 รายได้จัากการข้าย	 2,900	 100.00%	 2,462	 100.00%	 438	 17.79%

	 ต่้น์ทั่น์ข้าย	 2,213	 76.31%	 1,912	 77.66%	 301	 15.74%

 กำาไริ่ขั�นต้้น 687 23.69% 550 22.34% 137 24.91%

	 รวิมูคั�าใช้จั�ายใน์การข้ายและบริห์าร*	 591	 20.38%	 676	 27.46%	 (85)	 (12.57%)

 กำาไริ่ (ขาดทุน) จุากการิ่ดำาเน่นงาน 96 3.31% (126) (5.12%) 222 176.19%

	 ต่้น์ทั่น์ทัางการเงิน์	 36	 1.24%	 53	 2.15%	 (17)	 (32.08%)

	 กำาไร	(ข้าดทั่น์)	จัากอัต่ราแลกเปล่�ยน์	 77	 2.66%	 60	 2.44%	 17	 28.33%

	 รายการอ่�น์	 58	 2.00%	 (30)	 (1.22%)	 88	 293.33%

 กำาไริ่ (ขาดทุน) ก่อนภาษ่เง่นได้ 195 6.72% (149) (6.05%) 344 230.87%

	 รายได้	(คั�าใช้จั�าย)	ภาษั่เงิน์ได้	 (62)	 (2.14%)	 96	 3.90%	 (158)	 (164.58%)

	 สั�วิน์ทั่�เป็น์ข้องผูู้้มู่สั�วิน์ได้เสั่ยทั่�ไมู�มู่อำาน์าจั	 (5)	 (0.17%)	 42	 1.71%	 (47)	 (111.90%)

	 คัวิบคั่มูกำาไร	(ข้าดทั่น์)	

 กำาไริ่ (ขาดทุน) สุ่วนที�เป็นของผ่้ถึือหุ่้น 138 4.76% (95) (3.86%) 233 245.26% 

 ของบัริ่่ษัทฯ 

*ไมู�รวิมูคั�าใช้จั�ายอ่�น์ทั่�แสัดงใน์กำาไรข้าดทั่น์เบ็ดเสัร็จั

 กำาไรขั�นต้น

	 กล่�มูบริษััทัมู่กำาไรข้ั�น์ต่้น์	 687	 ล้าน์บาทั	ห์ร่อคัิดเป็น์อัต่รากำาไรข้ั�น์ต่้น์ทั่�	 23.69%	สัูงกวิ�างวิดเด่ยวิกัน์กับปีก�อน์ทั่�มู่อัต่รากำาไรข้ั�น์ต่้น์อยู�														

ทั่�	22.34%

 กำาไร(ขาด้ทีุ่น) จากการด้ำาเนินงาน

	 กล่�มูบริษััทัมู่ผู้ลกำาไรจัากการดำาเน์ิน์งาน์ปี	 2564	 จัำาน์วิน์	 96	 ล้าน์บาทั	ปรับเพิ�มูขึ้�น์จัากปีทั่�แล้วิซึ�งมู่ผู้ลข้าดทั่น์จัากการดำาเน์ิน์งาน์อยู�ทั่�											

126	ล้าน์บาทั	เป็น์ผู้ลมูาจัากการบริห์ารและคัวิบคั่มูคั�าใช้จั�าย	รวิมูถูึงคั�าใช้จั�ายทั่�ลดลงจัากฐาน์การจััดจัำาห์น์่ายต่ามูแผู้น์งาน์ทั่�วิางไวิ้

 กำาไร(ขาด้ทีุ่น)ส่วนที่่�เป็นของผู่้ถ์ือหุ้นของบริษ์ัที่ฯ

	 กล่�มูบริษััทัมู่ผู้ลกำาไรสั�วิน์ท่ั�เป็น์ข้องผูู้้ถู่อห้่์น์ข้องบริษััทัฯ	 จัำาน์วิน์	 138	 ล้าน์บาทั	 เพิ�มูข้ึ�น์จัากปีก�อน์จัำาน์วิน์	 233	 ล้าน์บาทั	ห์ร่อคัิดเป็น์										

ร้อยละ	245.26	เน์่�องจัากยอดข้ายทั่�เพิ�มูข้ึ�น์	รวิมูทัั�งการบริห์ารคั�าใช้จั�ายใน์ข้ายและบริห์ารต่ามูทั่�กล�าวิไวิ้ข้้างต่้น์

 

 อัตราผ่ลิตอบแที่นต่อผู่้ถ์ือหุ้น

	 สัำาห์รับผู้ลต่อบแทัน์ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์	(ROE)	ปี	2564	อยู�ทั่�	6.33%	เพิ�มูข้ึ�น์จัากปีก�อน์	ซึ�งต่ิดลบอยู�ทั่�	(4.22%)	เน์่�องจัากมู่ผู้ลกำาไรใน์สั�วิน์ทั่�

เป็น์ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์ข้องบริษััทัฯ	ต่ามูเห์ต่่ผู้ลทั่�กล�าวิไวิ้ข้้างต่้น์

	 สัำาห์รับผู้ลการดำาเน์ิน์งาน์ข้องปี	2564	คัณะกรรมูการบริษััทัมู่มูต่ิให์้น์ำาเสัน์อต่�อทั่�ประช่มูสัามูัญผูู้้ถู่อห์่้น์เพ่�อจั�ายเงิน์ปัน์ผู้ลจัากกำาไรสัะสัมู

โดยใช้กำาไรสั่ทัธิิข้องปี	2555	ใน์อัต่ราห้่์น์ละ	0.10	บาทั	รวิมูเป็น์เงิน์	53.90	ล้าน์บาทั	ซึ�งจั�ายจัากกำาไรสั่ทัธิิสั�วิน์ทั่�ได้รับการสั�งสัริมูการลงทั่น์ทั่�

ไดร้บัยกเวิน้์ภาษัเ่งนิ์ไดน้์ติ่บิค่ัคัลทัั�งจัำาน์วิน์ให์แ้ก�ผูู้ถู่้อห้่์น์	โดยกำาห์น์ดรายช่�อผูู้ถู้อ่ห้่์น์ทั่�มู่สัทิัธิรัิบเงนิ์ปัน์ผู้ลใน์วินั์ทั่�	28	เมูษัายน์	2565และกำาห์น์ด

วิัน์จั�ายเงิน์ปัน์ผู้ลใน์วัิน์ท่ั�	 17	พฤษัภาคัมู	 2565	ทัั�งน่์�การให้์สิัทัธิิใน์การรับเงิน์ปัน์ผู้ลดังกล�าวิข้องบริษััทัยังมู่คัวิามูไมู�แน์่น์อน์เน่์�องจัากต้่องการ

อน์่มูัต่ิจัากทั่�ประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ64 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



    งบัแสุดงฐานะการิ่เง่น  31 ธันวาค์ม 2564   31 ธันวาค์ม 2563   เพ่�ม / (ลด)

     ล้านบัาท  %  ล้านบัาท  %  ล้านบัาท  % 

 เงิน์สัดและรายการเทั่ยบเทั�าเงิน์สัด	 398	 10.50%	 443	 10.96%	 (45)	 (10.16%)

	 ลูกห์น์่�การคั้าและลูกห์น์่�อ่�น์	 328	 8.66%	 391	 9.68%	 (63)	 (16.11%)

	 เงิน์ให์้กู้ย่มูระยะสัั�น์แก�กิจัการทั่�เก่�ยวิข้้องกัน์	 -	 0.00%	 15	 0.37%	 (15)	 (100.00%)

	 สัิน์คั้าคังเห์ล่อ	-	ส่ัทัธิิ	 1,563	 41.25%	 1,532	 37.91%	 31	 2.02%

	 สัิน์ทัรัพย์ห์มู่น์เวิ่ยน์อ่�น์	 41	 1.08%	 49	 1.21%	 (8)	 (16.33%)

 ริ่วมสุ่นทริ่ัพย์ห่มุนเวียน 2,330 61.49% 2,430 60.13% (100) (4.12%)

 ริ่วมสุ่นทริ่ัพย์ไม่ห่มุนเวียน 1,459 38.51% 1,611 39.87% (152) (9.44%)

 ริ่วมสุ่นทริ่ัพย์ 3,789 100.00% 4,041 100.00% (252) (6.24%)

	ห์น์่วิย	:	ล้าน์บาทั

    อายุห่น่�ค์งค์้างนับัจุากวันที�ถึ้งกำาห่นดชิ้ำาริ่ะ ล่กห่น่�การิ่ค์้า – ก่จุการิ่ที�เกี�ยวข้อง เพ่�มข้�น (ลดลง)

     2564  2563 

	 ยังไมู�ถูึงกำาห์น์ดชำาระ	 	 -	 	 3	 (3)

	 คั้างชำาระ

	 	 ไมู�เกิน์	3	เด่อน์	 	 -	 	 -	 -

	 	 3	–	6	เด่อน์	 	 -	 	 -	 -

	 	 6	–	12	เด่อน์	 	 -	 	 2	 (2)

	 	 มูากกวิ�า	12	เด่อน์	 	 49	 	 45	 4

 ริ่วม   49  50 (1)

	 ห์ัก	คั�าเผู้่�อผู้ลข้าดทั่น์ด้าน์เคัรดิต่ทั่�คัาดวิ�าจัะเกิดข้ึ�น์	 (49)	 	 (50)	 (1)

 ริ่วมล่กห่น่�การิ่ค์้าก่จุการิ่ที�เกี�ยวข้องกัน – สุุทธ่ -  - -

4.3 คุวามสามารถ์ในการบริหารสินที่รัพย์

 ส่วนประกอบของสินที่รัพย์

	 ต่ารางงบแสัดงฐาน์ะทัางการเงิน์เปร่ยบเทั่ยบ	ประจัำาปี	2564	และ	2563

 คุุณ์ภาพของสินที่รัพย์

 กล่�มูบริษััทัมู่สัิน์ทัรัพย์รวิมูทัั�งสัิ�น์	3,789	ล้าน์บาทั	ลดลงจัากปีก�อน์	252	ล้าน์บาทั	ห์ร่อลดลงร้อยละ	6.24	โดยการลดลงข้องสัิน์ทัรัพย์รวิมู

มู่สัาเห์ต่่ห์ลักมูาจัากการลดลงข้องสิัน์ทัรัพย์ภาษั่เงิน์ได้รอตั่ดบัญช่	 เน์่�องจัากบริษััทัได้น์ำาผู้ลข้าดทั่น์ทัางภาษั่ไปใช้สิัทัธิิทัางภาษั่	 จึังทัำาให้์มู่ผู้ล

ข้าดทัน่์ทัางภาษัท่ั่�ยังไมู�ได้ใชล้ดลง	และทั่�ดนิ์	อาคัารและอป่กรณล์ดลงจัากคั�าเสั่�อมูราคัาประจัำาปี		ใน์ข้ณะทั่�การเพิ�มูขึ้�น์ข้องสันิ์คัา้คังเห์ล่อมูาจัาก

สัิน์คั้าทั่�อยู�ระห์วิ�างผู้ลิต่	เพ่�อเต่ร่ยมูสั�งมูอบให์้กับลูกคั้าใน์ไต่รมูาสัทั่�	1	ปี	2565

 การด้้อยคุ่าของสินที่รัพย์ 

	 คัวิามูเพ่ยงพอข้องการต่ั�งสัำารองห์ร่อคั�าเผู้่�อการด้อยคั�าข้องทัรัพย์สัิน์

 ลิูกหนี�การคุ้า แลิะการตั�งคุ่าเผ่ื�อผ่ลิขาด้ทีุ่นด้้านเคุรด้ิตที่่�คุาด้ว่าจะเกิด้ขึ�น

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 65



	ห์น์่วิย	:	ล้าน์บาทั

    อายุห่น่�ค์งค์้างนับัจุากวันที�ถึ้งกำาห่นดชิ้ำาริ่ะ ล่กห่น่�การิ่ค์้า – ก่จุการิ่ที�เกี�ยวข้อง เพ่�มข้�น (ลดลง)

     2564  2563 

	 ยังไมู�ถูึงกำาห์น์ดชำาระ	 	 275	 	 238	 37

	 คั้างชำาระ

	 	 ไมู�เกิน์	3	เด่อน์	 	 53	 	 138	 (85)					

	 	 3	–	6	เด่อน์	 	 1	 	 5	 (4)	

	 	 6	–	12	เด่อน์	 	 -	 	 2	 (2)

	 	 มูากกวิ�า	12	เด่อน์	 	 28	 	 23	 5

 ริ่วม   358  414 (56)

	 ห์ัก	คั�าเผู้่�อผู้ลข้าดทั่น์ด้าน์เคัรดิต่ทั่�คัาดวิ�าจัะเกิดข้ึ�น์	 (49)	 	 (41)	 8

 ริ่วมล่กห่น่�การิ่ค์้าก่จุการิ่ที�ไม่เกี�ยวข้องกัน – สุุทธ่ 309  373 (64)

	ห์น์่วิย	:	ล้าน์บาทั

    สุ่นค์้าค์งห่ลือ 2564 2563 เพ่�มข้�น (ลดลง)  

 สัิน์คั้าสัำาเร็จัรูป	 	 937	 1,085	 (148)

	 งาน์ระห์วิ�างทัำา	 	 300	 227	 73

	 วิัต่ถู่ดิบ	 	 490	 423	 67

	 วิัสัด่โรงงาน์	 	 10	 12	 (2)

	 สัิน์คั้าระห์วิ�างทัาง	 	 -	 3	 (3)

 ริ่วม   1,737 1,750 (13)

	 ห์ัก	รายการปรับลดราคัาทั่น์เป็น์มููลคั�าทั่�จัะได้รับสั่ทัธิิ	 (174)	 (218)	 (44)

 สุ่นค์้าค์งเห่ลือ - สุุทธ่  1,563 1,532 31

	 บริษััทัฯ	ไมู�มู่ลูกห์น์่�การคั้าสั่ทัธิิข้องกิจัการทั่�เก่�ยวิข้้องกัน์	

	 กล่�มูบริษััทัมู่ลูกห์น์่�การคั้าสั่ทัธิิข้องลูกห์น์่�การคั้ากิจัการทั่�ไมู�เก่�ยวิข้้องกัน์	รวิมูทัั�งสัิ�น์	309	ล้าน์บาทั	ซึ�งลดลงจัากปีก�อน์	64	ล้าน์บาทั	ห์ร่อ

	คัิดเป็น์การลดลงร้อยละ	17.16	เน์่�องจัากได้รับชำาระเงิน์จัากลูกห์น์่�การคั้า

 สินคุ้าคุงเหลิือ

 

	 ณ	วิัน์ทั่�	31	ธิัน์วิาคัมู	2564	กล่�มูบริษััทัมู่สัิน์คั้าคังเห์ล่อสั่ทัธิิเป็น์จัำาน์วิน์	1,563	ล้าน์บาทั	มู่ยอดเพิ�มูข้ึ�น์จัากสัิ�น์ปี	2563	จัำาน์วิน์	31	ล้าน์บาทั

ซึ�งมูาจัากสัิน์คั้าทั่�อยู�ระห์วิ�างผู้ลิต่	 เพ่�อเต่ร่ยมูสั�งมูอบให์้กับลูกคั้าใน์ไต่รมูาสัทั่�	 1	 ปี	 2565	 	 สัำาห์รับรายการปรับลดราคัาทั่น์เป็น์มููลคั�าสั่ทัธิิทั่�จัะ							

ได้รับ	ผูู้้บริห์ารได้พิจัารณาคั�าเผู้่�อการลดลงข้องมููลคัาสัิน์คั้าคังเห์ล่ออย�างเพ่ยงพอและเห์มูาะสัมูเป็น์ไปต่ามูน์โยบายทั่�กำาห์น์ดข้องบริษััทั

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ66 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



4.4 สภาพคุลิ่องแลิะคุวามเพ่ยงพอของเงินทีุ่นของกลิุ่มบริษ์ัที่

4.4.1 แหลิ่งที่่�มาแลิะใช้ไปของเงินทีุ่น

 • สุ่วนปริ่ะกอบังบักริ่ะแสุเง่นสุด

	 	 กล่�มูบริษััทัมู่กระแสัเงิน์สัดรับสั่ทัธิิจัากกิจักรรมูดำาเน์ิน์งาน์สัำาห์รับปี	สัิ�น์สั่ดวิัน์ทั่�	31	ธิัน์วิาคัมู	2564	จัำาน์วิน์	301	ล้าน์บาทั	เป็น์ผู้ลจัาก

การทั่�บริษััทัฯ	มู่ผู้ลกำาไรจัากการดำาเน์ิน์งาน์ห์ลังปรับกระทับยอดรายการทั่�ไมู�ใช�เงิน์สัด	399	ล้าน์บาทั	มู่เงิน์สัดใช้ไปใน์สัิน์คั้าคังเห์ล่อ

ทั่�เพิ�มูข้ึ�น์	57	ล้าน์บาทั	เจั้าห์น์่�การคั้าและเจั้าห์น์่�อ่�น์ทั่�ลดลง	10	ล้าน์บาทั	ห์น์่�สัิน์ห์มู่น์เวิ่ยน์อ่�น์ลดลง	10	ล้าน์บาทั	และจั�ายผู้ลประโยชน์์

ระยะยาวิให์้แก�พน์ักงาน์	13	ล้าน์บาทั

	 	 กระแสัเงิน์สัดใช้ไปใน์กิจักรรมูลงทั่น์สั่ทัธิิสัำาห์รับปี	สัิ�น์สั่ดวิัน์ทั่�	31	ธิัน์วิาคัมู	2564	จัำาน์วิน์	31	ล้าน์บาทั	โดยสัาเห์ต่่ห์ลักมูาจัากเงิน์สัด

จั�ายซ่�อสัิน์ทัรัพย์ถูาวิร	เพ่�อใช้ใน์การดำาเน์ิน์งาน์ข้องกล่�มูบริษััทั

	 	 กระแสัเงิน์สัดใช้ไปใน์กิจักรรมูจััดห์าเงิน์สั่ทัธิิสัำาห์รับปี	สัิ�น์สั่ดวิัน์ทั่�	31	ธิัน์วิาคัมู	2564	จัำาน์วิน์	216	ล้าน์บาทั	สัาเห์ต่่จัากการจั�ายชำาระ

คั่น์ต่ั�วิแลกเงิน์	50	ล้าน์บาทั	การไถู�ถูอน์ห์่้น์กู้แปลงสัภาพ	35	ล้าน์บาทั	การชำาระคั่น์เงิน์กู้ย่มูต่ามูเวิลาทั่�กำาห์น์ด	93	ล้าน์บาทั	และจั�าย

เงิน์ปัน์ผู้ล	54	ล้าน์บาทั	รวิมูทัั�งบริษััทัฯ	ได้เงิน์จัากการออกห์่้น์สัามูัญต่ามูใบสัำาคััญแสัดงสัิทัธิิ	จัำาน์วิน์	48	ล้าน์บาทั

	 	 จัากทัั�งกิจักรรมูดำาเน์ิน์งาน์	ลงทั่น์	และจััดห์าเงิน์	กล่�มูบริษััทั	มู่เงิน์สัดส่ัทัธิิประจัำาปี	2564	ลดลงจัำาน์วิน์	45	ล้าน์บาทั	และเมู่�อรวิมูกับ

เงิน์สัดต่้น์งวิด	443	ล้าน์บาทั	ทัำาให์้มู่เงิน์สัด	ณ	วิัน์สัิ�น์งวิด	เทั�ากับ	398	ล้าน์บาทั

ต่ารางงบกระแสัเงิน์สัดเปร่ยบเทั่ยบ	ประจัำาปี	2564	และ	2563

 • ห่น่�สุ่นและสุ่วนของผ่้ถึือหุ่้น

	 	 กล่�มูบรษิัทััมู่ห์น่์�สันิ์และสั�วิน์ข้องผูู้ถู้อ่ห้่์น์รวิมูทัั�งสิั�น์	3,789	ล้าน์บาทั	ลดลง	252	ล้าน์บาทัห์ร่อร้อยละ	6.24	จัากวินั์ทั่�	31	ธินั์วิาคัมู	2563	

โดยสัาเห์ต่่ห์ลักมูาจัากการจั�ายชำาระคัน่์เงนิ์กูย่้มูจัากสัถูาบนั์การเงนิ์	และห้่์น์กูแ้ปลงสัภาพ	อก่ทัั�งห์น่์�สันิ์ไมู�ห์มู่น์เว่ิยน์อ่�น์ลดลงจัากมู่การ

ปรับปร่งสััญญาเช�า	จัึงทัำาให์้ห์น์่�สัิน์ต่ามูสััญญาเช�าลดลง

4.4.2 รายจ่ายลิงทีุ่น

	 กล่�มูบริษััทัมู่การลงทั่น์ใน์สั�วิน์ข้องท่ั�ดิน์	อาคัารและอ่ปกรณ์ทัั�งสัิ�น์จัำาน์วิน์	32	ล้าน์บาทั	แบ�งเป็น์	2	ประเภทั	ดังน์่�	

	 1)	การลงทั่น์ข้องฐาน์การผู้ลิต่ประมูาณ	 16	 ล้าน์บาทั	 เป็น์การปรับปร่งพ่�น์ทั่�โรงงาน์ข้อง	 บมูจั.แพรน์ด้า	 จัิวิเวิลร่�	 รวิมูถูึงเพ่�อทัดแทัน์

เคัร่�องจัักรและอ่ปกรณ์เดิมู	

	 2)	การลงทั่น์ข้องฐาน์ค้ัาปล่กและฐาน์จััดจัำาห์น่์ายประมูาณ	 16	 ล้าน์บาทั	 รวิมูถึูงข้ยายร้าน์ค้ัาสัาข้าให์มู�ๆ	 เพ่�อบริการลูกคั้าและกระจัาย

สัิน์คั้าอย�างทัั�วิถูึงข้องบริษััทั	พร่มู�าโกลด์	อิน์เต่อร์แน์ชั�น์แน์ล	บจัก.แพรน์ด้าเวิ่ยดน์ามู	และบริษััทัใน์เคัร่อใน์ฐาน์จััดจัำาห์น์่ายใน์ประเทัศ

อิน์เด่ย

			ห์น์่วิย	:	ล้าน์บาทั

  งบักริ่ะแสุเง่นสุด 31 ธันวาค์ม 2564 31 ธันวาค์ม 2563

 กระแสัเงิน์สัดจัาก	(ใช้ไปใน์)	การดำาเน์ิน์งาน์	 301	 157

	 กระแสัเงิน์สัดจัาก	(ใช้ไปใน์)	การลงทั่น์	 (31)	 (62)

	 กระแสัเงิน์สัดจัาก	(ใช้ไปใน์)	การจััดห์าเงิน์	 (216)	 (153)

	 ผู้ลต่�างจัากการแปลงคั�างบการเงิน์	 (99)	 (47)

	 กระแสัเงิน์สัดสั่ทัธิิ	 (45)	 (105)	

	 เงิน์สัด	ณ	วิัน์ต่้น์งวิด	 443	 548

	 เงิน์สัด	ณ	วิัน์สัิ�น์งวิด	 398	 443

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 67



4.4.3 คุวามสามารถ์ในการชำาระหนี�แลิะการปฏิิบัติตามเงื�อนไขการกู้ยืม

	 ณ	วิัน์ทั่�	31	ธิัน์วิาคัมู	2564	บริษััทัฯ	สัามูารถูดำารงอัต่ราสั�วิน์ทัางการเงิน์	DSCR	Ratio	ต่ามูอัต่ราทั่�ระบ่ใน์สััญญาเงิน์กู้	(ไมู�ต่ำ�ากวิ�า	1.10	เทั�า)	

4. 5 แผ่นระยะยาวแลิะแนวที่างการด้ำาเนินงานของกลิุ่มบริษ์ัที่ในปี 2565

	 จัากสัภาวิะเศรษัฐกิจัโลกทั่�เริ�มูมู่การฟื้้น์ต่ัวิจัากผู้ลกระทับจัากสัถูาน์การณ์แพร�ระบาดข้องโรคัต่ิดเช่�อไวิรัสัโคัโรน์า	2019	(COVID-19)	ทั่�

มู่ผู้ลกระทับต่�อเศรษัฐกิจัและการปรับเปล่�ยน์วิิถู่การดำาเน์ิน์ช่วิิต่ข้องประชาชน์ทัั�วิโลก	 ทัั�งน่์�บริษััทัมู่การวิางแผู้น์เพ่�อให้์บริษััทัมู่การเต่ิบโต่อย�าง

ยั�งย่น์และมูั�น์คัง	ดังน์่�

	 ใน์ด้าน์ธิ่รกิจักล่�มูสัิน์คั้ารับจั้างออกแบบและผู้ลิต่	(ODM)	บริษััทัฯ	มู่�งเน้์น์การสัร้างฐาน์ลูกคั้าเชิงกลย่ทัธิ์	อาทัิ	กล่�มูด่ไซเน์อร์แบรน์ด์	และ

กล่�มู	Affordable	Fine	Jewelry	ทั่�มู่ศักยภาพการเต่ิบโต่อย�างยั�งยน่์	เพ่�อให์บ้ริษััทัฯ	มู่ออเดอร์สัมูำ�าเสัมูอและต่�อเน์่�อง	รวิมูถูึงมู่�งเน์้น์การทัำางาน์ร�วิมู

กับลูกคั้าใน์รูปแบบ	 Strategic	 Partner	 ซึ�งมู่การวิางแผู้น์ร�วิมูกัน์ใน์ระยะยาวิกับลูกค้ัารายสัำาคััญ	 โดยมู่เป้าห์มูายห์ลักจัะเป็น์บริษััทัผูู้้ผู้ลิต่ท่ั�มู่

ประสัิทัธิิภาพใน์ด้าน์บริการเพ่�อสัร้างมููลคั�าเพิ�มูให์้แก�บริษััทั		ต่ลอดจัน์บริห์ารคั�าใช้จั�ายใน์การดำาเน์ิน์งาน์ให์้มู่ประสัิทัธิิภาพเพ่�อสัร้างสัภาพคัล�อง

ให์้กับบริษััทัฯ	

 ใน์สั�วิน์ข้องธิ่รกิจักล่�มูสัิน์คั้าแบรน์ด์ข้องต่น์เอง	(OBM)	จัะมู่�งเน์้น์การกลย่ทัธิ์การข้ายใน์รูปแบบ	Omni	Channel	ผู้สัาน์ทั่กช�องทัางทัั�งออฟ์ไลน์์

และออน์ไลน์์อย�างไร้รอยต่�อ	 ทัำาให้์ลูกค้ัาสัามูารถูเข้้าถึูงสัิน์ค้ัาและบริการได้ห์ลากห์ลายช�องทัาง	 และมู่การเช่�อมูโยงข้้อมููลข้องลูกคั้าอย�างรอบ

ด้าน์ผู้�าน์ทั่กช�องทัางการข้าย		รวิมูถูึงต่อบสัน์องคัวิามูต่้องการข้องลูกคั้าได้อย�างต่�อเน์่�อง

	 การวิางเป้าห์มูายรากฐาน์สััดสั�วิน์รายได้ธิ่รกิจัข้องกล่�มูบริษััทัทั่�สัมูด่ลจัะน์ำามูาซึ�งการเต่ิบโต่ข้องรายได้รวิมูกล่�มูบริษััทัอย�างยั�งยน่์	รวิมูถูึง

มู่�งเน์้น์ไปยังการข้ายแบบ	Omni	 Channel	 ซึ�งเป็น์กลย่ทัธิ์ทั่�ช�วิยเพิ�มูยอดข้ายให์้สูังขึ้�น์	 เน์่�องจัากลูกคั้าสัามูารถูสัั�งข้องและได้รับการบริการจัาก	

ทั่กช�องทัาง	สัามูารถูต่อบโจัทัย์ไลฟ์์สัไต่ล์ทั่�ห์ลากห์ลายใน์ปัจัจั่บัน์ได้เป็น์อย�างด่

         สุำาห่ริ่ับังวด 12 เดือน สุ่�นสุุดวันที� 31 ธันวาค์ม 

    อัต้ริ่าสุ่วนทางการิ่เง่น   2564  2563  2562  2561  2560

 อัต้ริ่าสุ่วนสุภาพค์ล่อง  (Liquidity ratio)

 อัต่ราสั�วิน์สัภาพคัล�อง1	 (เทั�า)	 1.82	 1.66	 1.78	 1.84	 1.43

	 อัต่ราสั�วิน์สัภาพคัล�องห์มู่น์เร็วิ2	 (เทั�า)	 0.55	 0.56	 0.65	 0.56	 0.32

	 อัต่ราสั�วิน์สัภาพคัล�องกระแสัเงิน์สัด3	 (เทั�า)	 0.22	 0.11	 0.03	 0.14	 0.01

	 อัต่ราสั�วิน์ห์มู่น์เวิ่ยน์ลูกห์น์่�การคั้า4	 (เทั�า)	 6.82	 5.20	 6.27	 6.07	 6.03

	 ระยะเวิลาเก็บห์น์่�เฉล่�ย5	 (วิัน์)	 53	 69	 57	 59	 60

	 อัต่ราสั�วิน์ห์มู่น์เวิ่ยน์สัิน์คั้าคังเห์ล่อ6	 (เทั�า)	 2.44	 1.94	 2.06	 1.67	 1.78

	 ระยะเวิลาข้ายสัิน์ค้ัาเฉล่�ย7	 (วิัน์)	 147	 185	 175	 216	 203

	 อัต่ราสั�วิน์ห์มู่น์เวิ่ยน์เจั้าห์น์่�8	 (เทั�า)	 2.91	 2.67	 3.33	 3.36	 3.70

	 ระยะเวิลาชำาระห์น่์�เฉล่�ย9	 (วิัน์)	 124	 135	 108	 107	 97

 Cash cycle10	 (วิัน์)	 77	 120	 124	 168	 165

 อัต้ริ่าสุ่วนแสุดงค์วามสุามาริ่ถึในการิ่ห่ากำาไริ่  (Profitability ratio)

 อัต่รากำาไรข้ั�น์ต่้น์11	 (%)	 23.69	 22.32	 26.25	 31.54	 28.44

	 อัต่รากำาไรจัากการดำาเน์ิน์งาน์12	 (%)	 3.32	 (5.13)	 (5.26)	 (0.93)	 (4.21)

	 อัต่รากำาไร(ข้าดท่ัน์)อ่�น์13	 (%)	 3.92	 0.92	 (0.86)	 9.70	 0.82

	 อัต่ราสั�วิน์เงิน์สัดต่�อการทัำากำาไร14	 (%)	 312.33	 (124.61)	 (32.30)	 (881.39)	 (9.41)

	 อัต่รากำาไร(ข้าดท่ัน์)สั่ทัธิิ15	 (%)	 4.39	 (2.09)	 (8.37)	 4.33	 (6.11)

	 อัต่ราผู้ลต่อบแทัน์ผูู้้ถู่อห์่้น์16	 (%)	 6.33	 (4.22)	 (10.05)	 7.17	 (7.05)

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ68 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



         สุำาห่ริ่ับังวด 12 เดือน สุ่�นสุุดวันที� 31 ธันวาค์ม 

    อัต้ริ่าสุ่วนทางการิ่เง่น   2564  2563  2562  2561  2560

 อัต้ริ่าสุ่วนแสุดงปริ่ะสุ่ทธ่ภาพในการิ่ดำาเน่นงาน  (Efficiency ratio)

 อัต่ราผู้ลต่อบแทัน์จัากสัิน์ทัรัพย์17	 (%)	 3.41	 (1.33)	 (6.28)	 3.32	 (4.02)

	 อัต่ราอัต่ราผู้ลต่อบแทัน์ต่�อเงิน์ลงทั่น์18	 (%)	 1.20	 (0.95)	 (5.45)	 (3.05)	 (3.43)

	 อัต่ราผู้ลต่อบแทัน์ต่�อสัิน์ทัรัพย์ถูาวิร19	 (%)	 16.38	 3.53	 (14.26)	 16.17	 (6.54)

	 อัต่ราการห์มู่น์ข้องสัิน์ทัรัพย์20	 (เทั�า)	 0.78	 0.63	 0.75	 0.77	 0.66

 อัต้ริ่าสุ่วนว่เค์ริ่าะห์่นโยบัายทางการิ่เง่น  (Financial policy ratio)

 อัต่ราสั�วิน์ห์น์่�สัิน์ต่�อสั�วิน์ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์21	 (เทั�า)	 0.77	 0.90	 0.87	 0.78	 1.08

	 อัต่ราสั�วิน์คัวิามูสัามูารถูชำาระดอกเบ่�ย22	 (เทั�า)	 10.93	 2.16	 2.24	 5.24	 1.11

	 อัต่ราสั�วิน์คัวิามูสัามูารถูชำาระภาระผูู้กพัน์	 (เทั�า)	 1.47	 1.21	 0.16	 0.29	 0.02

	 (cash	basis)	23

	 อัต่ราการจั�ายเงิน์ปัน์ผู้ล24	 (%)	 39.01	 -	 -	 -	 -

ห่มายเห่ตุ้ :  1		อัต่ราสั�วิน์สัภาพคัล�อง	=	สัิน์ทัรัพย์ห์มู่น์เวิ่ยน์	/	ห์น์่�สัิน์ห์มู่น์เวิ่ยน์
   2		 อัต่ราสั�วิน์สัภาพคัล�องห์มู่น์เร็วิ	=	(เงิน์สัดและเงิน์ฝ่ากธิน์าคัาร	+	ห์ลักทัรัพย์ใน์คัวิามูต่้องการข้องต่ลาด	+	ลูกห์น์่�การคั้าและต่ั�วิเงิน์รับ)	/	ห์น์่�สัิน์ห์มู่น์เวิ่ยน์	
   3	 อัต่ราสั�วิน์สัภาพคัล�องกระแสัเงิน์สัด	=	กระแสัเงิน์สัดจัากกิจักรรมูดำาเน์ิน์งาน์	/	ห์น์่�สัิน์ห์มู่น์เวิ่ยน์เฉล่�ย
   4	 อัต่ราสั�วิน์ห์มู่น์เวิ่ยน์ลูกห์น์่�การคั้า	=	ข้ายสั่ทัธิิ	/	(ลูกห์น์่�การคั้าก�อน์ห์น์่�สังสััยจัะสัูญ	+	ต่ั�วิเงิน์รับการคั้า)	(เฉล่�ย)
   5		ระยะเวิลาเก็บห์น์่�เฉล่�ย	=	360	/	อัต่ราสั�วิน์ห์มู่น์เวิ่ยน์ลูกห์น์่�การคั้า
   6  อัต่ราสั�วิน์ห์มู่น์เวิ่ยน์สัิน์คั้าคังเห์ล่อ	=	ต่้น์ทั่น์ข้าย	/	สัิน์คั้าคังเห์ล่อ	(เฉล่�ย)	*เอาเฉพาะสัิน์คั้าสัำาเร็จัรูปไมู�รวิมูสัิน์คั้าระห์วิ�างผู้ลิต่	สัิน์คั้าระห์วิ�างทัาง	และวิัต่ถู่ดิบ 
   7		ระยะเวิลาข้ายสัิน์คั้าเฉล่�ย	=	360	/	อัต่ราสั�วิน์ห์มู่น์เวิ่ยน์สัิน์คั้าคังเห์ล่อ	
   8		อัต่ราสั�วิน์ห์มู่น์เวิ่ยน์เจั้าห์น์่�	=	ซ่�อห์ร่อต่้น์ทั่น์ข้าย	/	(เจั้าห์น์่�การคั้า	+	ต่ั�วิเงิน์จั�ายการคั้า)	(เฉล่�ย)
   9		ระยะเวิลาชำาระห์น์่�เฉล่�ย	=	360	/	อัต่ราสั�วิน์ห์มู่น์เวิ่ยน์เจั้าห์น์่�เฉล่�ย	
   10	Cash	Cycle	=	ระยะเวิลาเก็บห์น์่�เฉล่�ย	+	ระยะเวิลาข้ายสัิน์คั้าเฉล่�ย	–	ระยะเวิลาชำาระห์น์่�เฉล่�ย
   11	อัต่รากำาไรข้ั�น์ต่้น์	=	กำาไรข้ั�น์ต่้น์	/	ข้ายสั่ทัธิิ
   12	อัต่ราข้าดทั่น์จัากการดำาเน์ิน์งาน์	=	ข้าดทั่น์จัากการดำาเน์ิน์งาน์ไมู�รวิมูคั�าใช้จั�ายอ่�น์ทั่�แสัดงใน์กำาไรข้าดทั่น์เบ็ดเสัร็จั	/	ข้ายสั่ทัธิิ
   13	อัต่รากำาไร(ข้าดทั่น์)อ่�น์	=	กำาไร(ข้าดทั่น์)ท่ั�ไมู�ได้มูาจัากการดำาเน์ิน์งาน์	/	รายได้รวิมู
   14	อัต่ราสั�วิน์เงิน์สัดต่�อการทัำากำาไร	=	กระแสัเงิน์สัดจัากการดำาเน์ิน์งาน์	/	กำาไร(ข้าดทั่น์)จัากการดำาเน์ิน์งาน์
   15	อัต่รากำาไร(ข้าดทั่น์)สั่ทัธิิ	=	กำาไร(ข้าดทั่น์)ส่ัทัธิิ	/	รายได้รวิมู
   16	อัต่ราผู้ลต่อบแทัน์ผูู้้ถู่อห์่้น์	=	กำาไร(ข้าดทั่น์)สั่ทัธิิสั�วิน์ทั่�เป็น์ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์ข้องบริษััทัฯ	/	สั�วิน์ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์บริษััทัฯ	(เฉล่�ย)
   17	อัต่ราผู้ลต่อบแทัน์ต่�อสัิน์ทัรัพย์	=	กำาไร(ข้าดทั่น์)สั่ทัธิิ	/	สัิน์ทัรัพย์รวิมู	(เฉล่�ย)
   18	อัต่ราผู้ลต่อบแทัน์ต่�อเงิน์ลงทั่น์	=	กำาไร(ข้าดทั่น์)จัากการดำาเน์ิน์งาน์ห์ลังห์ักภาษั่	/	(สัิน์ทัรัพย์รวิมู	-	ห์น์่�สัิน์ห์มู่น์เวิ่ยน์ทั่�ไมู�มู่ภาระดอกเบ่�ย)
   19 อัต่ราผู้ลต่อบแทัน์ต่�อสัิน์ทัรัพย์ถูาวิร	=	(กำาไร(ข้าดทั่น์)สั่ทัธิิ	+	คั�าเสั่�อมูราคัาและต่ัดจัำาห์น์่าย	+	คั�าต่ัดจัำาห์น์่ายสัิทัธิิการเช�า)	/	(สัิน์ทัรัพย์ถูาวิรสั่ทัธิิ	(เฉล่�ย)
   20	อัต่ราการห์มู่น์ข้องสัิน์ทัรัพย์	=	รายได้รวิมู	/	สัิน์ทัรัพย์รวิมู	(เฉล่�ย)
   21		อัต่ราสั�วิน์ห์น์่�สัิน์ต่�อสั�วิน์ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์	=	ห์น์่�สิัน์รวิมู	/	สั�วิน์ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์
   22 อัต่ราสั�วิน์คัวิามูสัามูารถูชำาระดอกเบ่�ย	=	กระแสัเงิน์สัดจัากการดำาเน์ิน์งาน์	+	ดอกเบ่�ยจั�ายจัากการดำาเน์ิน์งาน์	+	ภาษั่	/	ดอกเบ่�ยจั�ายจัากการดำาเน์ิน์งาน์และลงทั่น์ 
   23 อัต่ราสั�วิน์คัวิามูสัามูารถูชำาระภาระผูู้กพัน์	(cash	basis)	=	กระแสัเงิน์สัดจัากการดำาเนิ์น์งาน์		/	(การจั�ายชำาระห์น่์�สิัน์	+	รายจั�ายลงท่ัน์	+	ซ่�อสิัน์ทัรัพย์	+	เงิน์ปัน์ผู้ลจั�าย)
   24	อัต่ราการจั�ายเงิน์ปัน์ผู้ล	=	เงิน์ปัน์ผู้ล	/	กำาไร(ข้าดทั่น์)สั่ทัธิิสั�วิน์ทั่�เป็น์ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์ข้องบริษััทัฯ

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 69



สุ่วนที� 1
การประกอบธุุรกิจ
แลิะผ่ลิการด้ำาเนินงาน

ข้อม่ลทั�วไปและ
ข้อม่ลสุำาค์ัญอื�น5

5.1 ข้อม่ลทั�วไป

5.1.1 ข้อมูลิเก่�ยวกับบริษ์ัที่

ชิ้ื�อบัริ่่ษัท    บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	จัำากัด	(มูห์าชน์)

ชิ้ื�อย่อห่ลักทริ่ัพย์  PDJ	(มู่ผู้ลบังคัับใช้	เมู่�อวิัน์ทั่�	19	มูกราคัมู	2561)

ที�ต้ั�งสุำานักงานให่ญ่ เลข้ทั่�	28	ซอยบางน์า-ต่ราด	28	แข้วิงบางน์าใต้่	เข้ต่บางน์า

	 	 	 	 	 กร่งเทัพมูห์าน์คัร	10260

เลขทะเบัียนบัริ่่ษัท 0107537001986

โทริ่ศัพท์   	 +66	2769	9999

โทริ่สุาริ่   	 +66	2398	2143

ทุนจุดทะเบัียน 	 634,769,950	บาทั

ทุนชิ้ำาริ่ะแล้ว  	 539,026,606	บาทั	

โฮมเพจุ   	 เวิ็บไซต่์	:	www.pranda.com

	 	 	 	 	 อ่เมูล	:	ir@pranda.co.th

Responsible Person	 น์างปราณ่	คั่ณประเสัริฐ

	 	 	 	 	 อ่เมูล	:	Pranee@pranda.co.th

    

ที�ต้ั�งสุาขา    เลข้ท่ั�	332-333	เข้ต่อ่ต่สัาห์กรรมูสั่รน์าร่	อำาเภอเมู่อง

    	 จัังห์วัิดน์คัรราชสั่มูา	30000

โทริ่ศัพท์   	 +66	044	212	593-4

โทริ่สุาริ่   	 +66	044	334	718

Responsible Person	 น์ายสัมูศักดิ�	ศร่เร่องมูน์ต่์

	 	 	 	 	 อ่เมูล : Somsak_s@pranda.co.th

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ70 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



5.1.2 บุคุคุลิอ้างอิงอื�นๆ 

นายทะเบัียนห่ลักทริ่ัพย์ บัริ่่ษัท ศ่นย์ริ่ับัฝ่ากห่ลักทริ่ัพย์ (ปริ่ะเทศไทย) จุำากัด

	 	 	 	 	 93	ถูน์น์รัชดาภิเษัก	แข้วิงดิน์แดง	เข้ต่ดิน์แดง	กร่งเทัพฯ	10400

	 	 	 	 	 โทัรศัพทั์	+66	2009	9000	

	 	 	 	 	 โทัรสัาร	+66	2009	9991	

	 	 	 	 	 SET	Contact	center	+66	2009	9999

	 	 	 	 	 www.set.or.th/tsd

	 	 	 	 	 อ่เมูล	:SETContactCenter@set.or.th

ผ่้สุอบับััญชิ้ี   บัริ่่ษัท สุำานักงาน อีวาย จุำากัด

	 	 	 	 	 (เดิมูช่�อ	บริษััทั	สัำาน์ักงาน์	เอิน์สั์ทั	แอน์ด์	ยัง	จัำากัด)

	 	 	 	 	 ชั�น์	33	อาคัารเลคัรัชดา	193/136-137	ถูน์น์รัชดาภิเษัก	คัลองเต่ย	กร่งเทัพฯ	10110

	 	 	 	 	 โทัรศัพทั์	+66	2264	0777	

	 	 	 	 	 โทัรสัาร	+66	2264	0789-90

	 	 	 	 	 www.ey.com

ที�ปริ่้กษากฎห่มาย  บัริ่่ษัท อาริ่์แอล เค์าน์เซี่ล จุำากัด

	 	 	 	 	 62/15	ซอยธิน์ิยะ	ถูน์น์สั่รวิงศ์	แข้วิงสั่ริยวิงศ์	เข้ต่บางรัก	กร่งเทัพมูห์าน์คัร	10500

	 	 	 	 	 โทัรศัพทั์	+66	2235	3339	

	 	 	 	 	 โทัรสัาร	+66	2235	3076

	 	 	 	 	 www.rlcounsel.com	

5.2 ข้อม่ลสุำาค์ัญอื�น                       

	 -	ไมู�มู่	-

5.3  ข้อพ่พาททางกฎห่มาย              

 -ไมู�มู่คัด่ทั่�มู่วิงเงิน์ฟ้์องร้องต่ามูเกณฑ์์ทั่�ต่้องเปิดเผู้ย	-

5.4 ต้ลาดริ่อง                                 

	 -	ไมู�มู่	–

ส่่วนที่่� 1 การประกอบธุุรกิจและผลการดำำาเนิินิงานิ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดำงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานิประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 71



6.1 ภาพรวมนโยบายแลิะแนวปฏิิบัติการกำากับดู้แลิกิจการ

	 บริษััทั	 แพรน์ด้า	 จัิวิเวิลร่�	 จัำากัด	 (มูห์าชน์)	 มู่�งมัู�น์ดำาเน์ิน์ธิ่รกิจั													

บน์พ่�น์ฐาน์ห์ลักการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่	 ด้วิยการปลูกฝังจัิต่สัำานึ์ก													

และจัริยธิรรมูใน์การทัำางาน์ให์้แก�พน์ักงาน์	รวิมูทัั�งให์้คัวิามูสัำาคััญอย�างยิ�ง

ใน์การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัโดยคัำานึ์งถูึงผูู้้ถู่อห้่์น์	 และผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัยทั่กฝ่่าย											

อย�างเป็น์ธิรรมู	 โดยคัณะกรรมูการบริษััทักำาห์น์ดน์โยบายการกำากับดูแล

กิจัการทั่�ด่เป็น์ลายลักษัณ์อักษัรไวิ้ใน์	 “คัู�มู่อห์ลักการกำากับดูแลกิจัการ	

(Corporate	 Governance	Manual)	 ตั่�งแต่�ปี	 2543	 เป็น์ต่้น์มูา	 เมู่�อวิัน์ทั่�									

12	พฤศจักิายน์	2564	คัณะกรรมูการบรษิัทัั	ไดมู่้การทับทัวิน์และปรบัปร่ง

น์โยบายการกำากับดูแลกิจัการ	 และจัรรยาบรรณธิ่รกิจั	 (Corporate												

Governance	 &	 Code	 of	 Conduct	 Manual)	 ซึ�งเป็น์ฉบับปร่งคัรั�งทั่�	 8													

โดยน์โยบายการกำากับดูแลกิจัการได้กำาห์น์ดต่ามูแน์วิห์ลักการกำากับดูแล

กิจัการทั่�ด่สัำาห์รับบริษััทัจัดทัะเบ่ยน์ปี	 2555	 ข้องต่ลาดห์ลักทัรัพย์แห์�ง

ประเทัศไทัย	 (SET	 CG	 Principles	 &	 Guidelines)	 ซึ�งเน่์�อห์าแบ�งเป็น์													

5	 ห์มูวิด	 ได้แก�	 1)	 สิัทัธิิข้องผูู้้ถู่อห้่์น์	 2)	 การปฏิิบัต่ิต่�อผูู้้ถู่อห้่์น์อย�าง													

เทั�าเทัย่มูกนั์	3)	บทับาทัข้องผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัย	4)	การเปิดเผู้ยข้้อมููลและคัวิามู

โปร�งใสั	และ	5)	คัวิามูรับผู้ิดชอบข้องคัณะกรรมูการ	ต่ลอดจัน์ปฏิิบัต่ิต่ามู

ห์ลักเกณฑ์์และการสัำารวิจัโคัรงการสัำารวิจัการกำากับดูแลกิจัการบริษััทั								

จัดทัะเบ่ยน์ไทัย	 (Corporate	 Governance	 Report	 of	 Thai	 Listed													

Companies:	 CGR)	 ข้องสัมูาคัมูสั�งเสัริมูสัถูาบัน์กรรมูการบริษััทัไทัย									

(Institute	of	Director:	IOD)	และคัณะกรรมูการบริษััทัได้น์ำาห์ลักปฏิิบัต่ิ

ต่ามูห์ลักการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่สัำาห์รับบริษััทัจัดทัะเบ่ยน์ปี	 2560			

(Good	Corporate	Governance	Code:	“CG	Code”)	ทั่�กำาห์น์ดโดยสัำานั์กงาน์

คัณะกรรมูการกำากับห์ลกัทัรพัยแ์ละต่ลาดห์ลกัทัรพัย	์(สัำาน์กังาน์	ก.ล.ต่.)	

ไปปรับใช้ใน์การกำากับดูแลกิจัการให์้มู่ผู้ลประกอบการทั่�ด่ใน์ระยะยาวิ									

น์่าเช่�อถู่อสัำาห์รับผูู้้ถู่อห้่์น์และผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัยทั่กกล่�มูเพ่�อประโยชน์์ใน์การ

สัร้างคั่ณคั�าให์้กิจัการอย�างยั�งย่น์	 โดยได้ดำาเน์ิน์การสั่�อสัารน์โยบายการ

กำากับกจิัการทั่�ด่	และจัรรยาบรรณธิร่กจิั	และลงน์ามูรับทัราบใน์การยดึถู่อ

ปฏิิบตั่	ิเพ่�อเป็น์กรอบใน์การปฏิิบตั่ขิ้องคัณะกรรมูการบรษิัทัั	ผูู้บ้รหิ์าร	และ

พนั์กงาน์ทั่กคัน์	 โดยน์ำาห์ลักการกำากับดูแลกิจัการท่ั�ด่และจัรรยาบรรณ

ธิร่กจิัข้องบรษิัทััไปใชก้บัการบรหิ์ารจัดัการใน์ทัก่ระดบัข้องธิร่กจิัอย�างเป็น์

กิจัวิัต่ร	จัน์กลายเป็น์วิัฒน์ธิรรมูทั่�ด่ข้ององคั์กรใน์การสัร้างคั่ณคั�าร�วิมูข้อง

องคัก์รทั่�ยดึถูอ่ปฏิิบตั่ริ�วิมูกัน์	ไมู�วิ�าจัะเป็น์การปฎิิบัต่ติ่�อผูู้มู่้สั�วิน์ได้เส่ัยอย�าง

เทั�าเทัย่มู	การปฏิิบัติ่งาน์เพ่�อผู้ลประโยชน์์ข้องบรษิัทััอย�างเต่ม็ูคัวิามูสัามูารถู

ด้วิยคัวิามูส่ัจัริต่	 โปร�งใสั	 ต่รวิจัสัอบได้	 โดยสั�งผู้ลให์้คัวิามูเช่�อมัู�น์	 และ								

คัวิามูมูั�น์ใจั	ต่�อผูู้้ถู่อห์่้น์	น์ักลงทั่น์	ผูู้้มู่สั�วิน์ได้เสั่ยและผูู้้ทั่�เก่�ยวิข้้องทั่กฝ่่าย	

โดยได้เผู้ยแพร�น์โยบายดังกล�าวิไวิบ้น์เว็ิบไซต่ข์้องบรษิัทัั	www.pranda.com 

ห์มูวิด	“น์ักลงทั่น์สััมูพัน์ธิ์”	ห์ัวิข้้อ	“การกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่”				

สุ่วนที� 2
การกำากับดู้แลิกิจการ

นโยบัายการิ่กำากับั
ด่แลก่จุการิ่6

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ72 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



6.1.1 นโยบายแลิะแนวปฏิิบัติเก่�ยวกับคุณ์ะกรรมการ

	 คัณะกรรมูการบรษิัทััใน์ฐาน์ะต่วัิแทัน์ผูู้ถู้อ่ห้่์น์	มู่ห์น้์าทั่�กำากับดูแล

การบริห์ารจัดัการงาน์ข้องบรษิัทััให้์เป็น์ไปต่ามูกฎิห์มูาย	ต่ามูวัิต่ถูป่ระสังคั์

และข้้อบังคัับข้องบริษััทั	 ต่ลอดจัน์รายงาน์คัวิามูก้าวิห์น้์าข้องผู้ลการ

ดำาเน์นิ์งาน์และผู้ลประกอบการข้องบริษัทััเพ่�อให์ผูู้้้บริห์ารและพน์กังาน์

มู่จั่ดมู่�งห์มูายไปใน์ทัิศทัางเด่ยวิกัน์	โดยสัาระสัำาคััญสัำาห์รับแน์วิปฏิิบัต่ิ

ใน์การกำากับดูแลต่ามูห์ลักกำากับดูแลกิจัการ	ดังต่�อไปน์่�

	 ต่ามูห์ลักการกำากบัดแูลกจิัการ	กรรมูการบริษัทััมู่ห์น้์าทั่�ทั่�จัะต้่อง

ยึดถู่อ	(Fiduciary)	4	ประการ	ประกอบด้วิย

	 1.	 การปฏิิบัต่ิห์น์้าทั่�ด้วิยคัวิามูระมูัดระวิัง	 (Duty	 of	 Care)									

คัณะกรรมูการบริษััทัได้ปฏิิบัต่ิห์น้์าทั่�ด้วิยคัวิามูรอบคัอบกำากับดูแล								

ไมู�ให้์เกิดคัวิามูเส่ัยห์ายแก�บริษััทัฯ	 อ่กทัั�งยังดูแลให้์การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจั					

ไมู�สั�งผู้ลต่�อสัิ�งแวิดล้อมู	 ช่มูชน์	 สัังคัมู	 ข้ณะเด่ยวิกัน์ก็สัร้างมููลคั�าเพิ�มู

ให์้ผูู้้มู่สั�วิน์ได้เสั่ยทั่กกล่�มูคัวิบคัู�กัน์ไป	

	 2.	 การปฏิิบัต่ิห์น์้าทั่�ด้วิยคัวิามูซ่�อสััต่ย์สั่จัริต่	(Duty	of	Loyalty)	

คัณะกรรมูการบริษััทัได้ปฏิิบัติ่ห์น้์าทั่�ด้วิยคัวิามูซ่�อสััต่ย์ส่ัจัริต่มู่�งรักษัา

ผู้ลประโยชน์์ข้องบริษััทัฯ	ผูู้้ถู่อห์่้น์	ผูู้้มู่สั�วิน์ได้เสั่ย	และสัังคัมู	

	 3.	 การปฏิิบัต่ิห์น์้าทั่�โดยเป็น์ไปต่ามูกฎิระเบ่ยบ	 (Duty	 of									

Obedience)	 กรรมูการบริษััทัได้ปฏิิบัต่ิ	 และกำากับดูแลให์้บริษััทัฯ	

ดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัต่ามูกฎิห์มูาย	กฎิระเบ่ยบ	ข้้อบังคัับ	รวิมูทัั�งเง่�อน์ไข้ต่�างๆ

อย�างเคัร�งคัรัด	

	 4.	 ห์น์้าทั่� ใน์การเปิดเผู้ยข้้อมููลแก�สัาธิารณะ	 (Duty	 of																			

Disclosure)	 คัณะกรรมูการบริษััทัได้กำากับดูแลให์้มู่การดำาเน์ิน์งาน์								

ด้าน์การเปิดเผู้ยข้้อมููลต่ามูกฎิห์มูาย	 และการให้์ข้�าวิสัารเพ่�อสัร้าง							

คัวิามูรู้คัวิามูเข้้าใจัแก�น์ักลงทั่น์อย�างเพ่ยงพอ	

 1) นโยบัายและว่ธีการิ่สุริ่ริ่ห่าและการิ่กำาห่นดค์่าต้อบัแทนของ

กริ่ริ่มการิ่และผ่้บัริ่่ห่าริ่

	 	 การสัรรห์ากรรมูการ	 คัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ด									

คั�าต่อบแทัน์เป็น์ผูู้้กำาห์น์ดกรอบการสัรรห์าทั่�จัะสัร้างคัวิามูมัู�น์ใจัได้วิ�า

ผูู้้ทั่�ได้รับการสัรรห์าจัะสัามูารถูปฏิิบัต่ิห์น์้าทั่�ข้องกรรมูการต่ามูห์ลัก	

Fiduciary	 Duty	 โดยห์ลักเกณฑ์์ใน์การสัรรห์ากรรมูการจัะคัำานึ์งถูึง

โคัรงสัร้างข้องกรรมูการบริษััทั	 คัวิามูห์ลากห์ลายใน์โคัรงสัร้างข้อง						

คัณะกรรมูการบริษัทัั	(Board	Diversity)	คัวิามูเห์มูาะสัมูข้องคัณ่สัมูบัต่ิ

และทัักษัะข้องกรรมูการทั่�จัำาเป็น์และทั่�ยังข้าดอยู�ใน์คัณะกรรมูการ

บริษััทั	โดยจััดทัำา	Skills	matrix	เพ่�อกำาห์น์ดคั่ณสัมูบัต่ิข้องกรรมูการทั่�

ต่้องการสัรรห์า	 โดยพิจัารณาจัากทัักษัะทั่�จัำาเป็น์	ทัั�งน่์�คัณะกรรมูการ

สัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์อาจัพจิัารณาสัรรห์าบค่ัคัลท่ั�จัะมูาดำารง

ต่ำาแห์น่์งกรรมูการข้องบริษัทััจัากการแน์ะน์ำาข้องกรรมูการอ่�น์ใน์บรษิัทััฯ

การเสัน์อช่�อบค่ัคัลเพ่�อเข้้ารบัการเล่อกตั่�งเป็น์กรรมูการโดยผูู้้ถูอ่ห้่์น์ข้อง

บรษิัทัั	การสัรรห์าโดยทั่�ปรกึษัาภายน์อก	(Professional	Search	Firm)												

การสัรรห์าจัากฐาน์ข้้อมููลกรรมูการ	 (Director	 Pool)	 ข้องห์น์่วิยงาน์

ต่�างๆ	ห์ร่อการสัรรห์าโดยกระบวิน์การอ่�น์ๆ	 ทั่�คัณะกรรมูการสัรรห์า

และกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์เห์็น์สัมูคัวิร

 2) การิ่ปฐมน่เทศกริ่ริ่มการิ่ให่ม่

	 	 บ่คัคัลทั่�ได้รับเล่อกมูาทัำาห์น้์าทั่�เป็น์กรรมูการบริษััทัคัน์ให์มู�

จัะได้รับการฝึกอบรมูใน์เร่�องทั่�เก่�ยวิข้้องกับธิ่รกิจัข้องบริษััทั	 รวิมูถูึง

ห์น้์าทั่�และคัวิามูรับผู้ิดชอบข้องกรรมูการบริษััทั	 ข้้อมููลทั่�ใช้ปฐมูนิ์เทัศ

เมู่�อได้รับการแต่�งต่ั�งเป็น์กรรมูการจัากทั่�ประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์	ได้แก�	เร่�องทั่�

จัะปฏิิบัต่ิต่ามูกฎิห์มูาย	 ห์นั์งส่ัอบริคัณห์์สัน์ธิิ	 ข้้อบังคัับข้องบริษััทั	

ข้อบเข้ต่ห์น้์าทั่�และคัวิามูรับผู้ิดชอบข้องคัณะกรรมูการบริษััทัและ							

คัณะกรรมูการช่ดย�อย	 รายงาน์การประช่มูคัณะกรรมูการบริษััทั										

ย้อน์ห์ลัง	 1	 ปี	 คัู�มู่อกรรมูการบริษััทัจัดทัะเบ่ยน์	 ห์ลักการกำากับดูแล

กิจัการทั่�ดจ่ััดทัำาโดยต่ลาดห์ลกัทัรพัยฯ์	น์โยบายการกำากับดแูลกิจัการ

และจัรรยาบรรณธิ่รกิจัข้องบริษััทั	 และกฎิห์มูายทั่�เก่�ยวิข้้องกับการ

ประกอบธิร่กิจัข้องบรษิัทัั	ต่ลอดจัน์กฎิระเบย่บต่�างๆ	ทั่�สัำาคัญัข้องบรษิัทัั

รวิมูทัั�งห์ลักสูัต่รอบรมูกรรมูการ	 และข้้อมููลอ่�น์ๆ	 ทั่�เก่�ยวิข้้องกับการ

ดำาเนิ์น์ธิ่รกิจัข้องบริษััทัเป็น์ต่้น์	 ใน์การฝึกอบรมูน่์�เลข้าน่์การบริษััทัจัะ

เป็น์ผูู้ท้ั่�ให์ข้้้อมููลต่�อกรรมูการคัน์ให์มู�	คัณะกรรมูการมู่น์โยบายสั�งเสัรมิู

ให์้กรรมูการมู่คัวิามูรู้อย�างต่�อเน่์�องและสัน์ับสัน่์น์ให้์กรรมูการเข้้าร�วิมู	

ใน์การผู้ึกอบรมูใน์ห์ลักสัูต่รห์ร่อเข้้าร�วิมูกิจักรรมูสััมูมูน์าต่�างๆ

 3) การิ่พัฒนากริ่ริ่มการิ่

	 	 คัณะกรรมูการบริษััทักำากับดูแลให้์กรรมูการแต่�ละคัน์และ

คัณะกรรมูการช่ดย�อยมู่คัวิามูรู้คัวิามูเข้้าใจัเก่�ยวิกับบทับาทัห์น้์าทั่�

ลักษัณะการประกอบธิ่รกิจั	 และกฎิห์มูายท่ั�เก่�ยวิข้้องใน์การประกอบ

ธิ่รกิจั	 สัน์ับสัน่์น์ให์้กรรมูการทั่กคัน์ได้รับการเสัริมูทัักษัะและคัวิามูรู้

สัำาห์รบัการปฏิบิัต่ิห์น์า้ทั่�กรรมูการอย�างสัมูำ�าเสัมูอ	โดยการให์มู้่การฝึก

อบรมู	และพฒัน์าคัวิามูรู้อย�างต่�อเน์่�องเพ่�อช�วิยให้์กรรมูการสัามูารถูทัำา

ห์น้์าทั่�และกำากับดูแลกิจัการข้องบริษััทั	 อย�างมู่ประสิัทัธิิภาพ	 รวิมูทัั�ง

เข้้าใจัเก่�ยวิกับกฎิห์มูาย	 กฎิเกณฑ์์	 มูาต่รฐาน์	 คัวิามูเสั่�ยง	 และสัภาพ

แวิดล้อมูทั่�เก่�ยวิข้้องกบัการประกอบธิร่กจิั	กฎิระเบย่บ	และข้้อมููลธิร่กจิั

ข้องบริษััทัฯ	ทั่�เก่�ยวิข้้องอย�างเพ่ยงพอต่�อการปฏิิบัต่ิห์น์้าทั่�	

 4) วาริ่ะการิ่ดำาริ่งต้ำาแห่น่ง

		 	 วิาระการดำารงต่ำาแห์น่์งกรรมูการบริษััทัเป็น์ไปต่ามูพระราช

บัญญัต่ิบริษััทัมูห์าชน์จัำากัด	ข้้อบังคัับข้องบริษััทั	แลมูต่ิคัณะกรรมูการ

บริษัทัั	กล�าวิคัอ่	การประช่มูผูู้้ถูอ่ห้่์น์สัามูญัประจัำาปีทัก่คัรั�งให์ก้รรมูการ

ออกจัากต่ำาแห์น์่ง	1	ใน์	3	เป็น์อัต่รา		ถู้าจัำาน์วิน์กรรมูการทั่�จัะแบ�งออก

ให์้ต่รงเป็น์	3	สั�วิน์ไมู�ได้ก็ให์้ออกโดยจัำาน์วิน์ทั่�ใกล้ทั่�สั่ดกับสั�วิน์	1	ใน์	3	

กรรมูการท่ั�จัะต้่องออกจัากต่ำาแห์น่์งใน์ปีแรก	 และปีทั่�	 2	 ภายห์ลัง											

จัดทัะเบ่ยน์บริษััทัน์ั�น์	 ให์้ใช้วิิธิ่จัับฉลากกัน์วิ�าผูู้้ใดจัะออก	สั�วิน์ปีห์ลังๆ	

ต่�อไปให์้กรรมูการคัน์ท่ั�อยู�ใน์ต่ำาแห์น่์งน์าน์ทั่�ส่ัดนั์�น์	 เป็น์ผูู้้ออกจัาก

ต่ำาแห์น่์งกรรมูการทั่�ออกต่ามูวิาระนั์�น์อาจัถูกูเล่อกเข้้ามูาดำารงต่ำาแห์น่์ง

ให์มู�ก็ได้		

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดูงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 73



 5) การิ่กำาห่นดค์่าต้อบัแทนกริ่ริ่มการิ่และผ่้บัริ่่ห่าริ่ 

	 	 บริษััทัฯ	 ได้แบ�งลักษัณะข้องคั�าต่อบแทัน์ออกเป็น์	 2	 แบบ	

ได้แก�	กรรมูการบริษัทััท่ั�ไมู�ได้มู่สั�วิน์บริห์ารงาน์		และกรรมูการทั่�มู่สั�วิน์

ร�วิมูใน์การบริห์ารงาน์	ซึ�งจัะเปิดเผู้ยรวิมูไว้ิกบัคั�าต่อบแทัน์ข้องผูู้้บริห์าร

โดยมู่แน์วิทัางการให์้คั�าต่อบแทัน์	ดังน์่�

	 	 1.	 กำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์กรรมูการเป็น์	2	สั�วิน์ได้แก�	

	 	 	 1)	คั�าต่อบแทัน์ทั่�เป็น์ต่ัวิเงิน์	และ	2)	คั�าต่อบแทัน์อ่�น์

	 	 2.	 คัณะกรรมูการบริษัทััได้จัดัตั่�งคัณะกรรมูการสัรรห์าและ

กำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	 ใน์การทัำาห์น้์าทั่�พิจัารณาน์โยบาย		

และห์ลกัเกณฑ์์ใน์การกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์ท่ั�พจิัารณาถูงึ

ประเภทัคั�าต่อบแทัน์	วิิธิ่การจั�ายคั�าต่อบแทัน์	และจัำาน์วิน์

คั�าต่อบแทัน์กรรมูการโดยเช่�อมูโยงกับมููลคั�าทั่�บริษััทั

สัร้างให์้กับผูู้้ถู่อห้่์น์	 และน์ำาเสัน์อคัณะกรรมูการบริษััทั

เพ่�อให้์คัวิามูเห์น็์ชอบ	เพ่�อเสัน์อต่�อทั่�ประช่มูผูู้้ถูอ่ห้่์น์เป็น์

ผูู้้อน์่มูัต่ิ

	 	 3.	 กำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์โดยมู่การดำาเน์ิน์การท่ั�โปร�งใสั									

โดยคัำาน์ึงถูึงห์น้์าท่ั�คัวิามูรับผู้ิดชอบและสัอดคัล้องกับ							

ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน์	 และกลย่ทัธ์ิ	 เป้าห์มูายระยะยาวิ										

ข้องบริษััทั	 รวิมูถูึงพิจัารณาจัากการเปร่ยบเทั่ยบกับ							

ผู้ลการดำาเนิ์น์งาน์ใน์ระดบัข้องกรรมูการใน์อต่่สัาห์กรรมู

เด่ยวิกัน์ซึ�งมู่ข้น์าดธิ่รกิจัใกล้เคั่ยงกัน์	 ทัั�งน่์�จัะขึ้�น์อยู�กับ

ด่ลยพินิ์จัการพิจัารณากลั�น์กรองข้องคัณะกรรมูการ

สัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์

	 	 4.	 เ พ่� อทั่� จั ะรักษัากรรมูการบริษััทัทั่� มู่ศักยภาพไวิ้																	

คัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	จังึกำาห์น์ด

คั�าต่อบแทัน์ข้องกรรมูการบริษััทัโดยคัำานึ์งถูึงประโยชน์์

ทั่�คัาดวิ�าจัะได้รับจัากกรรมูการแต่�ละคัน์	 โดยให้์อยู�ใน์

ลักษัณะทั่�เห์มูาะสัมูและระดับทั่�สัามูารถูจูังใจัห์ร่ออยู�ใน์

ระดับทั่�เทั่ยบเคั่ยงได้กับทั่�ปฏิิบัต่ิใน์อ่ต่สัาห์กรรมู

 6) ค์วามเป็นอ่สุริ่ะของค์ณะกริ่ริ่มการิ่จุากฝ่่ายจุัดการิ่

					 	 คัณะกรรมูการบริษััทัและฝ่่ายจััดการมู่การแบ�งแยกบทับาทั	

ห์น์้าทั่�	 และคัวิามูรับผิู้ดชอบอย�างชัดเจัน์	 เพ่�อให์้เกิดการถู�วิงด่ล	 และ

สัอบทัาน์การบริห์ารงาน์	โดยคัณะกรรมูการเป็น์ผูู้ก้ำาห์น์ดและพจิัารณา

เห็์น์ชอบใน์เร่�องสัำาคััญทั่�เก่�ยวิข้้องกับการดำาเน์ิน์งาน์ข้องบริษััทั	 ได้แก�	

วิิสััยทัศัน์์	พัน์ธิกจิั	กลย่ทัธิ	์น์โยบายข้องบริษัทัั	แผู้น์ธิร่กิจั		งบประมูาณ

จััดทัำารายงาน์คัวิามูรับผู้ิดชอบทัางการเงิน์	 ต่ลอดจัน์กำากับดูแล	 และ

ต่ิดต่ามูการดำาเน์ิน์งาน์ต่ามูแผู้น์กลย่ทัธ์ิท่ั�กำาห์น์ดไว้ิโดยมูอบห์มูายให้์

ฝ่่ายจััดการน์ำาไปปฏิิบัติ่ต่ามูอย�างมู่ประสิัทัธิิภาพ	 ถููกต้่อง	 โปร�งใสั									

รวิมูทัั�งต่ิดต่ามูคัวิามูคั่บห์น้์าข้องผู้ลการดำาเนิ์น์งาน์และเปร่ยบเทั่ยบ						

กับเป้าห์มูาย	 ใน์ข้ณะทั่�ฝ่่ายจััดการจัะมู่ห์น์้าทั่�ใน์การกำาห์น์ดเป้าห์มูาย	

และกำากับดูแลการดำาเน์ิน์งาน์ข้องบริษััทัให้์เป็น์ไปต่ามูวิิสััยทััศน์์									

พัน์ธิกิจั	 กลย่ทัธิ์	 และน์โยบายข้องคัณะกรรมูการบริษััทั	 กฎิห์มูาย	

เง่�อน์ไข้	กฎิระเบ่ยบ	ข้้อบังคัับข้องบริษััทัต่ามูน์โยบาย	และแผู้น์ธิ่รกิจั

ข้องบริษััทัทั่�กำาห์น์ดโดยคัณะกรรมูการ

 7) การิ่ปริ่ะเม่นผลการิ่ปฏิ่บััต้่ห่น้าที�ของค์ณะกริ่ริ่มการิ่

	 	 คัณะกรรมูการบรษิัทััจัดัให้์มู่การประเมูนิ์คัณะกรรมูการและ

คัณะกรรมูการช่ดย�อยอย�างน้์อยปีละ	 1	 คัรั�ง	 โดยทัำาการประเมูิน์																

2	รูปแบบ	คั่อ

	 	 1)	 แบบประเมูิน์รายบ่คัคัล	-	ประเมูิน์ต่น์เอง

	 		 	 (Self	Assessment)	

	 	 2)	 แบบประเมูิน์คัณะกรรมูการทัั�งคัณะและคัณะกรรมูการ

ช่ดย�อยโดยคัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์

	 	 ห์ลักเกณฑ์์ใน์การประเมิูน์ผู้ลต่น์เองข้องคัณะกรรมูการ									

รายคัณะ	และการประเมูิน์กรรมูการรายบ่คัคัล	โดยใช้ห์ลักเกณฑ์์การ

ให์้คัะแน์น์ใน์การวิัดระดับ	ดังน์่�

 คะแนน (%)  ระด้ับ

 90-100		 ด่เย่�ยมู

	 80-89	 ด่มูาก	

	 70-79	 ด่	

	 50-69	 พอใช้	

	 30-49		 ต่้องปรับร่ง

	 	 ขั้�น์ต่อน์กระบวิน์การประเมูิน์ผู้ลต่น์เองข้องคัณะกรรมูการ

รายบ่คัคัล	และการประเมูิน์กรรมูการรายคัณะ	ดังรายละเอ่ยดต่�อไปน์่�

  กริ่ะบัวนการิ่ในการิ่ปริ่ะเม่นต้นเองของค์ณะกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ษัท 

  และค์ณะกริ่ริ่มการิ่ชิุ้ดย่อย

  

	 	 1.	 บริษััทัฯ	 ได้จััดให้์มู่การประเมิูน์ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน์ข้อง

คัณะกรรมูการบริษััทัทัั�งแบบกรรมูการรายบ่คัคัล									

และแบบกรรมูการทัั�งคัณะ	รวิมูทัั�งประเมิูน์คัณะกรรมูการ

ช่ดย�อยทัั�งคัณะเป็น์ประจัำาทั่กปี	 โดยมู่กระบวิน์การ																	

ให์้เลข้าน์่การบริษััทั	เป็น์ผูู้้รวิบรวิมูแบบประเมูิน์ผู้ลการ

ปฏิิบัต่ิงาน์ให์้กับคัณะกรรมูการบริษััทั	 โดยใช้แบบ

ประเมิูน์ต่น์เอง	(Board	Self-Assessment)	ซึ�งเป็น์แบบ

ประเมูิน์ทั่�สัอดคัล้องกับแน์วิทัางข้องต่ลาดห์ลักทัรัพย์																											

แห์�งประเทัศไทัย	และเห์มูาะสัมูกับลักษัณะข้องบริษััทัฯ

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ74 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



	 	 2.	 เลข้าน่์การบริษััทั	 น์ำาสั�งแบบประเมูิน์ต่น์เองสัำาห์รับ

กรรมูการรายบ่คัคัลให้์กรรมูการแต่�ละคัน์ต่อบแบบ	

สัอบถูามูการประเมูิน์ผู้ลการปฏิิบัติ่งาน์ข้องต่น์เองและ

กำาห์น์ดให์้กรรมูการแต่�ละคัน์น์ำาผู้ลประเมูิน์สั�งให์้									

คัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์เป็น์ผูู้ส้ัร่ป

ผู้ลประเมูิน์

	 	 3.	 สั�วิน์การประเมิูน์ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน์ข้องคัณะกรรมูการ

บริษััทัทัั�งคัณะและคัณะกรรมูการช่ดย�อย	 กำาห์น์ดให้์

คัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์เป็น์													

ผูู้้ประเมูิน์ผู้ลและสัร่ปผู้ลดังกล�าวิ

	 	 4.		 คัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์น์ำา										

เสัน์อผู้ลประเมูิน์และข้้อคัิดเห์็น์ต่�างๆ	 ต่�อทั่�ประช่มู								

คัณะกรรมูการบริษััทั	 เพ่�อน์ำาผู้ลมูาพิจัารณาทับทัวิน์								

ผู้ลงาน์	 และปัญห์าต่�างๆ	 ใน์ระห์วิ�างปี	 รวิมูทัั�งประเมูิน์

ประสิัทัธิิภาพใน์การกำากับดูแลข้องคัณะกรรมูการ	

น์อกจัากน่์�ผู้ลประเมูิน์สัามูารถูน์ำามูาสันั์บสัน่์น์	 และ

ปรบัปร่งพฒัน์าประสิัทัธิภิาพการทัำางาน์ข้องฝ่่ายจัดัการ

ได้อ่ก

 8) แผนการิ่สุืบัทอดต้ำาแห่น่งผ่้บัริ่่ห่าริ่ริ่ะดับัสุ่ง

	 	 คัณะกรรมูการบริษััทั	 กำาห์น์ดให้์คัณะกรรมูการสัรรห์าและ

กำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	 เป็น์ผูู้้จััดทัำาแผู้น์การส่ับทัอดงาน์	 (Succession	

plan)	และทับทัวิน์แผู้น์การพัฒน์าประธิาน์กรรมูการบริห์ารกล่�มู	และ

กรรมูการผูู้้จัดัการ	รวิมูถึูงผูู้บ้รหิ์ารระดับสังู	เพ่�อเต่ร่ยมูคัวิามูพรอ้มูเป็น์

แผู้น์ต่�อเน์่�องให์้มู่ผูู้้ส่ับทัอดงาน์ใน์กรณ่ท่ั�กรรมูการผูู้้จััดการ	 ห์ร่อ													

ผูู้้บริห์ารระดับสัูงใน์ต่ำาแห์น์่งน์ั�น์ๆ	เกษั่ยณอาย่	ห์ร่อไมู�สัามูารถูปฏิิบัต่ิ

ห์น์้าทั่�ได้เพ่�อให์้การบริห์ารงาน์ข้องบริษััทัสัามูารถูดำาเน์ิน์ไปได้อย�าง		

ต่�อเน์่�อง	โดยให์้ประธิาน์กรรมูการบริห์ารกล่�มู	และกรรมูการผูู้้จััดการ	

รวิมูถึูงผูู้้บริห์ารระดับสูัง	 มู่แผู้น์ส่ับทัอดต่ำาแห์น์่งข้องต่น์เองเพ่�อรักษัา

คัวิามูเช่�อมูั�น์ให์้กับผูู้้มู่สั�วิน์เก่�ยวิข้้องไมู�วิ�าจัะเป็น์ผูู้้ถู่อห์่้น์	ลูกคั้า	ต่ลอด

จัน์พน์ักงาน์วิ�าการดำาเน์ิน์งาน์ข้องบริษััทั	จัะได้รับการสัาน์ต่�อต่ามูแน์วิ

น์โยบายการเติ่บโต่อย�างมัู�น์คังและยั�งย่น์	 ภายใต้่การมู่จัรรยาบรรณ			

ใน์การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจั	 โดยให์้ประธิาน์กรรมูการบริห์ารกล่�มูรายงาน์											

ผู้ลการดำาเน์ิน์งาน์ต่ามูแผู้น์ส่ับทัอดต่ำาแห์น่์งต่�อคัณะกรรมูการสัรรห์า

และกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	 และเป็น์ผู้ลรายงาน์ต่�อคัณะกรรมูการบริษััทั	

เพ่�อทัราบเป็น์ระยะอย�างน์้อยปีละ	1	คัรั�ง

 9) การิ่จุำากัดจุำานวนบัริ่่ษัทในการิ่ดำาริ่งต้ำาแห่น่งกริ่ริ่มการิ่ของ

กริ่ริ่มการิ่ และของกริ่ริ่มการิ่ผ่้จุัดการิ่

    9.1 กิารด้ำารงตำาแห้น่งกิรรมิกิารในบริษััที่อ่�น

		 	 	 เพ่�อให์ก้รรมูการสัามูารถูอท่ัศิเวิลาและคัวิามูพยายามูใน์

การปฏิิบัต่ิห์น์้าทั่�	 คัณะกรรมูการบริษััทัได้กำาห์น์ดจัำาน์วิน์บริษััทั																

ทั่�กรรมูการแต่�ละคัน์จัะไปดำารงต่ำาแห์น่์งใน์บริษััทัจัดทัะเบ่ยน์อ่�น์ได้									

ไมู�เกิน์	 5	 บริษััทัไว้ิใน์น์โยบายห์ลักการกำากับดูแลกิจัการท่ั�ด่	 โดยให์้

กรรมูการแจัง้ต่�อทั่�ประช่มูคัณะกรรมูการบรษิัทััไดร้บัทัราบก�อน์การเข้้า

เป็น์กรรมูการใน์บริษััทัจัดทัะเบ่ยน์อ่�น์

  9.2 กิารด้ำารงตำาแห้น่งกิรรมิกิารในบริษััที่อ่�นของประธาน

กิรรมิกิารบริห้ารกิลุ่มิ และผู้่้บริห้ารระด้ับส่ง

	 	 	 บรษิัทััฯ	ได้กำาห์น์ดน์โยบายการดำารงต่ำาแห์น่์งกรรมูการ

ใน์บริษััทัอ่�น์ข้องประธิาน์กรรมูการบริห์ารกล่�มู	 และผูู้้บริห์ารระดับสัูง

คัวิรดำารงต่ำาแห์น่์งกรรมูการผูู้้จัดัการข้องบริษัทััจัดทัะเบย่น์เพ่ยง	1	แห์�ง

เพ่�อให์้มู่เวิลาเพ่ยงพอใน์การดูแลการดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัข้องบริษััทั	และต่้อง

ไมู�ประกอบกิจัการเข้า้เป็น์ห้่์น์สั�วิน์	ห์ร่อเข้า้เป็น์กรรมูการใน์นิ์ต่บิค่ัคัลอ่�น์

ทั่�มู่สัภาพอย�างเด่ยวิกนั์	และเป็น์การแข้�งข้นั์กบักจิัการข้องบรษิัทัั	ไมู�วิ�า

จัะทัำาเพ่�อประโยชน์์ข้องต่น์ห์ร่อประโยชน์์ข้องบ่คัคัลอ่�น์	 เวิ้น์แต่�จัะแจั้ง

ให์้ทั่�ประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์ทัราบก�อน์ทั่�จัะมู่มูต่ิแต่�งต่ั�ง

 

 10) การิ่เปิดเผยข้อม่ลและค์วามโปริ่่งใสุ

   10.1 กิารเปิด้เผู้ยข้อมิ่ล      

	 	 	 	 บริษััทัฯ	ให์้คัวิามูสัำาคััญใน์เร่�องการเปิดเผู้ยข้้อมููลทั่�

สัำาคัญัท่ั�เก่�ยวิข้้องกบับรษิัทััอย�างถูกูต่อ้ง	คัรบถูว้ิน์	เพ่ยงพอเป็น์ปัจัจับ่นั์

ทััน์เวิลา	 โปร�งใสั	 และสัมูำ�าเสัมูอ	 ไมู�เล่อกปฏิิบัต่ิต่�อข้้อมููลทัั�งเชิงลบ										

เชิงบวิก	 การเปิดเผู้ยข้้อมููลข้องบริษััทัเป็น์ไปต่ามูข้้อกำาห์น์ดข้อง

ต่ลาดห์ลักทัรัพย์แห์�งประเทัศไทัย	และสัำาน์ักงาน์คัณะกรรมูการกำากับ

ห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	 (ก.ล.ต่.)	 ทัั�งข้้อมููลทัางการเงิน์และ

ข้้อมููลทั่�ไมู�ใช�ทัางการเงิน์	โดยเผู้ยแพร�ข้้อมููลข้�าวิสัารผู้�าน์ทัางระบบการ

แจั้งข้�าวิผู้�าน์ต่ลาดห์ลักทัรัพย์แห์�งประเทัศไทัย	ทัั�งทั่�เป็น์สัารสัน์เทัศทั่�

รายงาน์ต่ามูรอบระยะเวิลาบญัช่	(Periodic	Reports)	ได้แก�	งบการเงนิ์

	แบบแสัดงรายการข้้อมููลประจัำาปี/รายงาน์ประจัำาปี	(แบบ	56-1	One	

Report)	 และสัารสัน์เทัศทั่�รายงาน์ต่ามูเห์ต่่การณ์	 ได้แก�	 การได้มูา

จัำาห์น่์ายไปซึ�งสิัน์ทัรัพย์	 รายการท่ั�เก่�ยวิโยงกัน์	 การร�วิมู/ยกเลิกการ

ร�วิมูทัน่์	การเพิ�มูทัน่์	การลดทัน่์	การออกห์ลักทัรพัย์ให์มู�	การซ่�อห้่์น์คัน่์

	การจั�าย/ไมู�จั�ายเงิน์ปัน์ผู้ล	ฯลฯ	รวิมูทัั�งได้เผู้ยแพร�ข้้อมููลทัั�งภาษัาไทัย

และภาษัาอังกฤษัผู้�าน์ทัางเว็ิบไซต์่ข้องบรษิัทัั	และการแถูลงผู้ลประกอบ

การประจัำาไต่รมูาสั	เพ่�อให์นั้์กลงทัน่์	และผูู้มู่้สั�วิน์ไดเ้ส่ัยทัก่ฝ่่ายมู่ข้้อมููล

ทั่�น์่าเช่�อถู่อได้	 และเพ่ยงพอต่�อการประกอบการต่ัดสัิน์ใจั	 ได้รับทัราบ

ข้้อมููลข้�าวิสัารอย�างทัั�วิถูึง

  10.2 ผู้่้มิ่ห้น้าที่่�ในกิารเปิด้เผู้ยข้อมิ่ล

						 	 	 1.	 ผูู้้บริห์ารระดับสัูงใน์สัายงาน์บัญช่และการเงิน์	

(Chief	Financial	Officer:	CFO)	และห์น่์วิยงาน์

น์ักลงทั่น์สััมูพัน์ธ์ิ	 (Investor	 Relations:	 IR)									

รับผู้ิดชอบใน์การให์้ข้้อมููล	และต่อบข้้อซักถูามู

ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์	น์ักลงทั่น์	น์ักวิิเคัราะห์์ห์ลักทัรัพย์	

และบ่คัคัลทัั�วิไปเก่�ยวิกับข้้อมููลทัางการเงิน์								

ผู้ลการดำาเน์ิน์งาน์	 ลักษัณะการประกอบธิ่รกิจั	

แผู้น์งาน์	 และการลงทั่น์	 ปัจัจััยทั่�อาจัมู่ผู้ลต่�อ		

การเปล่�ยน์แปลงผู้ลการดำาเน์ิน์งาน์ทั่�สัำาคััญ

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดูงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 75



	 	 	 	 2.		 ห์น่์วิยงาน์สัำาน์กังาน์เลข้าน่์การบรษิัทัั	(Corporate 

Secretary	 Office)	 รับผู้ิดชอบใน์การเปิดเผู้ย

สัารสัน์เทัศท่ั�สัำาคััญต่�อต่ลาดห์ลักทัรัพย์แห์�ง

ประเทัศไทัย	และสัำาน์กังาน์คัณะกรรมูการกำากบั

ห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย ์

	 	 	 	 3.		 ห์ น่์วิยงาน์ ส่ั� อสัารองคั์ กร 	 (Co rpo r a t e																	

Communication)	 ทัำาห์น้์าทั่�สั่�อสัารข้้อมููล

ข้�าวิสัารทัั�วิไปข้องบริษััทัฯ	 แก�ผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัย	

และสัาธิารณชน์ทัั�วิไปอย�างสัมูำ�าเสัมูอ

	 	 	 	 4.		 ผูู้้ทั่�ไมู�มู่ห์น้์าทั่� รับผู้ิดชอบใน์การเปิดข้้อมููล									

ข้องบริษััทั	 ห์ร่อไมู�ใช� ผูู้้ทั่�ได้รับมูอบห์มูาย											

จัากกรรมูการผูู้้จััดการห้์ามูเปิดเผู้ยข้้อมููล

ภายใน์ท่ั�อาจัมู่ผู้ลกระทับต่�อช่�อเ ส่ัยงและ									

ภาพลักษัณ์ข้องบริษััทั	 รวิมูถูึงข้้อมููลทั่�อาจัมู่

ผู้ลกระทับต่�อการเปล่�ยน์แปลงราคัาและปรมิูาณ

การซ่�อข้ายห์ลักทัรัพย์ข้องบริษััทั

  

 11) ริ่ายงานของค์ณะกริ่ริ่มการิ่

	 							คัณะกรรมูการบริษััทัเป็น์ผูู้้รับผิู้ดชอบต่�องบการเงิน์รวิมู

ข้องบรษิัทััและบริษัทััย�อย	และข้้อมููลทัางการเงนิ์ทั่�ปรากฎิใน์งบการเงนิ์

บรษิัทััฯ	จัดัให้์มู่ระบบคัวิบคัมู่ภายใน์ทั่�มู่ประสัทิัธิผิู้ล	เพ่�อให้์มัู�น์ใจัได้วิ�า

งบการงนิ์ได้ถูกูจัดัทัำาขึ้�น์อย�างถูกูต้่องและเพ่ยงพอภายใต่น้์โยบายการ

บัญช่ท่ั�เห์มูาะสัมูต่ามูมูาต่รฐาน์การบัญช่แห์�งประเทัศไทัยและเปิดเผู้ย

ข้้อมููลทั่�เพ่ยงพอต่�อสัาธิารณชน์	และมู่คัวิามูสัอดคัล้องกบัวัิต่ถูป่ระสังคั์

เป้าห์มูายห์ลัก	กลย่ทัธิ์	และน์โยบายข้องบริษััทั

 12) ริ่ายงานการิ่ถึือค์ริ่องห่ลักทริ่ัพย์ของค์ณะกริ่ริ่มการิ่

							 	 บริษััทัฯ	 ได้กำาห์น์ดจัรรยาบรรณธิ่รกิจัวิ�าด้วิยการรักษัา

คัวิามูลับ	 การรักษัาคัวิามูน่์าเช่�อถู่อและคัวิามูพร้อมูการใช้ข้้อมููล											

รวิมูถูึงการใช้ข้้อมููลภายใน์ใน์การซ่�อข้ายห์ลักทัรัพย์ข้องบริษััทั	อ่กทัั�ง

ได้กำาห์น์ดน์โยบายให์้กรรมูการต่้องเปิดเผู้ย	และรายงาน์การถู่อคัรอง

ห์ลักทัรัพย์ข้องบริษััทั	ดังน์่�	

	 	 กรรมูการและผูู้้บริห์ารมู่ห์น้์าทั่�จัะต่้องรายงาน์ห์ากมู่การ

เปล่�ยน์แปลงข้องการถู่อคัรองห์ลักทัรัพย์	 โดยกำาห์น์ดให้์จััดทัำา	 และ								

น์ำาสั�งรายงาน์การถู่อคัรองห์ลักทัรัพย์และการซ่�อข้ายห์ลักทัรัพย์										

ข้องบริษััทัต่�อสัำานั์กงาน์เลข้าน่์การบริษััทั	 เพ่�อน์ำาสั�งไปยังสัำานั์กงาน์		

คัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพยแ์ละต่ลาดห์ลักทัรัพย	์ภายใน์ระยะเวิลา

ต่ามูทั่�กฎิห์มูายกำาห์น์ด	 และระเบ่ยบข้้อบังคัับทั่�เก่�ยวิข้้องกำาห์น์ดไว้ิ								

ทั่กคัรั�งเมู่�อมู่การเปล่�ยน์แปลง	 และให้์สัำานั์กงาน์เลข้าน่์การบริษััทั

รายงาน์การเปล่�ยน์แปลงการถู่อคัรองห์ลักทัรัพย์ข้องกรรมูการและ										

ผูู้้บริห์ารระดับสัูงต่�อคัณะกรรมูการบริษััทัทั่กคัรั�งทั่�มู่การเปล่�ยน์แปลง	

 13) การิ่ริ่ายงานการิ่มีสุ่วนได้เสุียของกริ่ริ่มการิ่

						 	 บรษิัทััฯ	ไดก้ำาห์น์ดเป็น์น์โยบายเก่�ยวิกบัการรายงาน์การมู่

สั�วิน์ได้เส่ัยข้องกรรมูการ	 โดยกรรมูการ	 และผูู้้บริห์ารต้่องรายงาน์ให้์

บริษััทัทัราบถูึงการมู่สั�วิน์ได้เส่ัยข้องต่น์ห์ร่อบ่คัคัลทั่�มู่คัวิามูเก่�ยวิข้้อง	

ต่ามูมูาต่รา	89/1	ข้องพระราชบญัญตั่หิ์ลักทัรพัยแ์ละต่ลาดห์ลกัทัรพัย์

โดยน์ำาสั�งทั่�เลข้าน่์การบริษััทั	 และเลข้าน่์การบริษััทัจัะต่้องน์ำาสั�งสัำาเน์า

รายงาน์การมู่สั�วิน์ได้เส่ัยต่ามูมูาต่รา	 89/14	 ข้องพระราชบัญญัติ่								

ห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์ให้์ประธิาน์กรรมูการบริษััทั	 และ

ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ	ภายใน์	 7	 วิัน์ทัำาการน์ับแต่�วิัน์ทั่�บริษััทัฯ	

ได้รับรายงาน์							

 14) การิ่กำากับัด่แลบัริ่่ษัทย่อยและบัริ่่ษัทริ่่วม

  14.1 กิารควบคุมิด่้แล กิารจัด้กิาร และรับผู้ิด้ชั้อบกิาร

ด้ำาเนินงานของบริษััที่ย่อยและบริษััที่ร่วมิ

	 	 	 	 บริษััทัฯ	 กำาห์น์ดระเบ่ยบปฏิิบัติ่ให์้การเสัน์อช่�อและ

ใช้สิัทัธิิออกเส่ัยงแต่�งตั่�งบ่คัคัลเป็น์กรรมูการใน์บริษััทัย�อยและ											

บรษิัทััร�วิมูต้่องไดร้บัอน่์มูตั่จิัากคัณะกรรมูการบริษัทัั	โดยการเสัน์อจัาก

คัณะกรรมูการบริห์ารกล่�มู	 และบ่คัคัลท่ั�ได้รับการแต่�งตั่�งให้์เป็น์

กรรมูการใน์บริษััทัย�อยห์ร่อบริษััทัร�วิมู	 มู่ห์น์้าทั่�ดำาเนิ์น์การเพ่�อ

ประโยชน์์ทั่�ด่ทั่�สั่ดข้องบริษััทัย�อยห์ร่อบริษััทัร�วิมูน์ั�น์ๆ	และบริษััทัฯ	ได้

กำาห์น์ดให์บ้ค่ัคัลทั่�ได้รับแต่�งตั่�งนั์�น์	ต้่องได้รับอน่์มัูติ่จัากคัณะกรรมูการ

บริษััทัก�อน์ทั่�จัะไปลงมูติ่	 ห์ร่อใช้สิัทัธิิออกเส่ัยงใน์เร่�องสัำาคััญใน์ระดับ

เด่ยวิกับทั่�ต่้องได้รับอน่์มูัต่ิจัากคัณะกรรมูการบริษััทั	 ทัั�งน่์�การสั�ง

กรรมูการเพ่�อเป็น์ต่วัิแทัน์ใน์บรษิัทััย�อยห์ร่อบรษิัทััร�วิมูดงักล�าวิเป็น์ไป

ต่ามูสััดสั�วิน์การถู่อห์่้น์ข้องบริษััทั

	 	 	 	 น์อกจัากน์่�	ใน์กรณ่เป็น์บริษััทัย�อย	บริษััทัฯ	กำาห์น์ด

ระเบ่ยบให์้บ่คัคัลทั่�ได้รับแต่�งตั่�งจัากบริษััทันั์�น์ต้่องดูแลให์้บริษััทัย�อย							

มู่ข้้อบังคัับใน์เร่�องการทัำารายการเก่�ยวิโยง	 การได้มูาห์ร่อจัำาห์น่์ายไป

ซึ�งสิัน์ทัรัพย์	 ห์ร่อการทัำารายการสัำาคััญอ่�น์ใดข้องบริษััทัดังกล�าวิ															

ให์ค้ัรบถูว้ิน์ถูกูต่อ้ง	และใชห้์ลกัเกณฑ์์ทั่�เก่�ยวิข้้องกบัการเปิดเผู้ยข้้อมููล

และการทัำารายการข้้างต่้น์ใน์ลักษัณะเด่ยวิกับห์ลักเกณฑ์์ข้องบริษััทั	

รวิมูถูึงต้่องกำากับดูแลให์้มู่การจััดเก็บข้้อมููล	 และการบัน์ทึักบัญช่										

ข้องบริษััทัย�อยให์้บริษััทัฯ	 สัามูารถูต่รวิจัสัอบ	 และรวิบรวิมูมูาจััดทัำา							

งบการเงิน์รวิมูได้ทััน์กำาห์น์ดด้วิย

	 	 	 บริษััทัฯ	 ได้กำาห์น์ดน์โยบายทัางการเงิน์กล่�มูแพรน์ด้า	

(PRANDA	 Group	 Financial	 Policy)	 สัำาห์รับการบริห์ารจััดการข้อง

บริษััทัย�อยและบริษััทัร�วิมูดังน์่�

	 	 	 1.	 บริษัทััย�อยและบริษัทััร�วิมูต้่องสั�งแผู้น์ธิร่กจิัประจัำาปี

	(Business	Plan)	

	 	 	 2.	 บริษััทัย�อยและบริษััทัร�วิมูต่้องสั�งแผู้น์กำาลังคัน์	

ประจัำาปี	(Manpower	Plan)	

	 	 	 3.	 บริษััทัย�อยและบริษััทัร�วิมูต้่องสั�งงบลงทั่น์ประจัำาปี	

(Capital	Expenditure	Plan)

	 	 	 4.	 บริษััทัย�อยและบริษััทัร�วิมูต่้องสั�งงบประมูาณ							

ประจัำาปี	(Budget	Plan)	

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ76 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



	 	 	 แผู้น์งาน์ทัั�งห์มูดท่ั�กล�าวิมูาข้้างต้่น์ต้่องจััดสั�งให้์คัณะ

กรรมูการบริห์ารกล่�มูเป็น์ผูู้้อน่์มูัต่ิ	 โดยมู่กำาห์น์ดใน์การสั�งแผู้น์งาน์

ภายใน์เด่อน์ต่่ลาคัมูข้องแต่�ละปี	 และมู่การทับทัวิน์แผู้น์งาน์ทัั�งห์มูด								

อ่กคัรั�งภายใน์เด่อน์เมูษัายน์ข้องปีถูัดไป

	 	 	 อ่กทัั�งบริษััทัย�อยและบริษััทัร�วิมูต้่องช่�แจังแผู้น์งาน์

ทัั�งห์มูดเป็น์ลายลักษัณ์อักษัรห์ากผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน์แต่กต่�างจัาก									

แผู้น์งาน์ทั่�กำาห์น์ดไว้ิ	น์อกจัากน่์�ห์ากบริษัทััย�อยและบรษิัทััร�วิมูต้่องการ

กูย่้มูเงนิ์จัากสัถูาบนั์การเงนิ์	ห์ร่อคัำ�าประกัน์ใดๆ	และการทัำาสััญญาห์ร่อ

น์ติ่กิรรมูใดๆ	ท่ั�ผู้กูพัน์กจิัการ	รวิมูถึูงการแต่�งตั่�งผูู้ส้ัอบบญัช่รบัอน่์ญาต่

ได้รับการอน์่มูัต่ิจัากคัณะกรรมูการบริห์ารกล่�มู

         

  14.2 ข้อตกิลงระห้วา่งบริษัทัี่กิบัผู้่้ถือ่หุ้้นอ่�นในกิารบริห้าร

จัด้กิารบริษััที่ย่อย และบริษััที่ร่วมิ 

	 	 	 	 ไมู�มู่ข้้อต่กลงอ่�น์ใน์การบรหิ์ารจัดัการบรษิัทััย�อยและ

บริษััทัร�วิมูรวิมูผู้ลต่อบแทัน์เป็น์ไปต่ามูสััดสั�วิน์การถู่อห์่้น์ปกต่ิ

6.1.2 นโยบายแลิะแนวปฏิิบัติที่่�เก่�ยวกับผู่้ถ์ือหุ้นแลิะผู่้ม่ส่วนได้้เส่ย

 1) การิ่ปฏิ่บััต้่ต้่อผ่้ถึือหุ่้นโดยเท่าเทียมกัน

	 	 บริษััทัฯ	 ให์้คัวิามูสัำาคััญกับการปฏิิบัติ่อย�างเทั�าเทั่ยมูกัน์ต่�อ	

ผูู้ถู้่อห์่น้์ทัก่ราย	ซึ�งรวิมูถูึงผูู้ถู้่อห์่น้์สั�วิน์น์อ้ยและผูู้ถู้่อห์่น้์ต่�างชาต่	ิโดยมู่

แน์วิทัางปฏิิบตั่ใิน์การคั่มู้คัรองปอ้งกนั์การละเมูดิสัทิัธิขิ้องผูู้ถู้อ่ห้่์น์อย�าง

เทั�าเทัย่มูกนั์และเป็น์ธิรรมู	สัร้างคัวิามูมัู�น์ใจัใน์การลงทัน่์กับบรษิัทััฯ	จังึ

ได้กำาห์น์ดแน์วิปฏิิบัต่ิทั่�ด่เพ่�อการปฏิิบัต่ิต่�อผูู้้ถู่อห้่์น์อย�างเทั�าเทั่ยมูกัน์

ดังน์่�

	 	 1.	 บริษััทัฯ	 เปิดโอกาสัให์้ผูู้้ถู่อห้่์น์เสัน์อวิาระการประช่มู	

เสัน์อช่�อบ่คัคัลเพ่�อเข้้าดำารงต่ำาแห์น่์งกรรมูการและ											

สั�งคัำาถูามูเป็น์การล�วิงห์น้์าก�อน์วัิน์ประช่มูใน์ช�วิง											

เด่อน์ต่่ลาคัมู	-	ธิัน์วิาคัมู	และจัะปฏิิบัต่ิสั่บเน์่�องไปทั่กปี	

ทัั�งน่์�การเสัน์อวิาระการประช่มูห์ร่อเสัน์อช่�อบ่คัคัลเพ่�อ

เป็น์กรรมูการต้่องเป็น์ไปต่ามูกฎิห์มูายและข้้อบังคัับ				

ข้องบริษััทั	 รวิมูถึูงห์ลักเกณฑ์์ท่ั�บริษััทัฯ	 กำาห์น์ด	 และ												

คัวิรเผู้ยแพร�รายละเอ่ยดบน์เวิ็บไซต่์ข้องบริษััทัฯ	 ทั่�			

www.pranda.com

	 	 2.	 บริษััทัฯ	 กำาห์น์ดให้์มู่ห์น์ังส่ัอมูอบฉัน์ทัะสัำาห์รับผูู้้ถู่อห้่์น์

ทั่�ไมู�สัามูารถูเข้้าร�วิมูประช่มูได้	และกำาห์น์ดแน์วิทัางการ

ลงคัะแน์น์เสั่ยงให์้แก�บ่คัคัลอ่�น์	และห์ร่อกรรมูการอิสัระ

ข้องบริษััทัเป็น์ผูู้้รับมูอบฉัน์ทัะใน์การเข้้าร�วิมูประช่มู		

โดยระบช่่�อ	ประวัิต่	ิข้้อมููลการทัำางาน์ข้องกรรมูการอิสัระ

ทัั�งห์มูดให้์พิจัารณาเล่อกห์นึ์�งคัน์	 สัำาห์รับการเป็น์										

ผูู้้รับมูอบฉัน์ทัะแทัน์ผูู้้ถู่อห์่้น์

	 	 3.	 บริษัทััฯ	ไมู�เพิ�มูวิาระการประช่มู	ห์ร่อเปล่�ยน์แปลงข้้อมููล

สัำาคััญ	โดยไมู�ได้แจั้งให์้ผูู้้ถู่อห์่้น์ทัราบล�วิงห์น์้า

	 	 4.		 คัณะกรรมูการบริษัทัั	สันั์บสัน่์น์ให์มู่้การใชบั้ต่รลงคัะแน์น์

เส่ัยงใน์ทั่กวิาระ	 รวิมูทัั�งวิาระการแต่�งตั่�งกรรมูการเป็น์

รายบ่คัคัล	เพ่�อคัวิามูโปร�งใสั	และต่รวิจัสัอบได้

	 	 5.	 บรษิัทััฯ	กำาห์น์ดจัรรยาบรรณวิ�าดว้ิยการใชข้้้อมููลภายใน์

	และการซ่�อข้ายห์ลักทัรพัยข์้องบริษัทััฯ	เพ่�อปอ้งกนั์มิูให้์

กรรมูการ	ผูู้้บริห์าร	และพน์ักงาน์	ใช้ข้้อมููลภายใน์	เพ่�อ

ห์าผู้ลประโยชน์์แก�ต่น์เองห์ร่อผูู้้อ่�น์โดยมูิชอบ	 ซึ�งมู่การ

แจั้งแน์วิทัางและน์โยบายให์้ทั่กคัน์ใน์องคั์กรถู่อปฏิิบัต่ิ	

และมู่การต่ิดต่ามูผู้ลอย�างสัมูำ�าเสัมูอ

	 	 6.		 คัณะกรรมูการบริษััทั	 และผูู้้บริห์าร	 มู่ห์น้์าทั่�รายงาน์							

การถู่อคัรองห์ลักทัรัพย์	 และการเปล่�ยน์แปลงการถู่อ

คัรองห์ลักทัรัพย์	 ให้์เป็น์ไปต่ามูเกณฑ์์ข้องสัำานั์กงาน์	

คัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	

และรายงาน์ต่�อคัณะกรรมูการบริษััทัทั่กคัรั�งทั่�มู่การ									

ซ่�อข้ายห์ลักทัรัพย์

 2) การิ่สุ่งเสุริ่่มการิ่ใชิ้้สุ่ทธ่ของผ่้ถึือหุ่้น

	 	 บริษััทัฯ	ให์้คัวิามูสัำาคััญกับการดำารงสัิทัธิิและสั�งเสัริมูการใช้

สัิทัธิิขั้�น์พ่�น์ฐาน์ข้องผูู้้ถู่อห้่์น์	 ใน์ฐาน์ะนั์กลงทั่น์ใน์ห์ลักทัรัพย์และ							

เจัา้ข้องบรษิัทัั	ได้แก�	การได้รับข้�าวิสัารข้้อมููลข้องบรษิัทััอย�างคัรบถู้วิน์

และเพ่ยงพอ	 การได้รับสั�วิน์แบ�งกำาไรข้องบริษััทั	 การเข้้าร�วิมูประช่มู

เพ่�อใช้สิัทัธิิออกเส่ัยงใน์ท่ั�ประช่มูเพ่�อแต่�งตั่�งห์ร่อถูอดถูอน์กรรมูการ	

แต่�งต่ั�งผูู้้สัอบบัญช่	เป็น์ต่้น์	

	 	 บริษััทัฯ	กำาห์น์ดให์้มู่วิัน์ประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์ปีละคัรั�งภายใน์เวิลา

ไมู�เกิน์	4	เด่อน์น์ับตั่�งแต่�วิัน์สัิ�น์สั่ดรอบปีบัญช่บริษััทั	เพ่�อเปิดโอกาสัให์้

ผูู้้ถู่อห้่์น์	 รวิมูถึูงนั์กลงทั่น์สัถูาบัน์รับทัราบถูึงผู้ลดำาเนิ์น์งาน์ข้องบริษััทั																	

แสัดงคัวิามูคัิดเห์็น์	 และมู่สั�วิน์ร�วิมูใน์การต่ัดสัิน์ใจัใน์วิาระสัำาคััญต่�างๆ	

ข้องบริษััทั		

	 	 บริษััทัฯ	 ได้กำาห์น์ดเป็น์แน์วิทัางปฏิิบัติ่ส่ับเน์่�องกัน์ทั่กปีใน์		

การเปิดโอกาสัให์้ผูู้้ถู่อห้่์น์ใน์เร่�องการเสัน์อระเบ่ยบวิาระการประช่มู								

ผูู้ถู้อ่ห้่์น์เสัน์อช่�อดำารงต่ำาแห์น่์งกรรมูการ	และสั�งคัำาถูามูก�อน์การประช่มู

สัามัูญผูู้้ถู่อห์่้น์	โดยแจั้งผู้�าน์ระบบข้�าวิข้องต่ลาดห์ลักทัรัพย์ฯ	ล�วิงห์น์้า 

3	เด่อน์ก�อน์วิัน์สัิ�น์รอบบัญช่	โดยประกาศห์ลักเกณฑ์์	และระบ่ข้ั�น์ต่อน์

ชัดเจัน์ซึ�งเผู้ยแพร�ไวิ้ทั่�เวิ็บไซต่์บริษััทั	www.pranda.com	 ใน์ช�วิงเด่อน์

ต่่ลาคัมูถึูงธัิน์วิาคัมูข้องทั่กปีอย�างไมู�เป็น์ทัางการจัน์กวิ�าจัะได้รับเป็น์

ลายลักษัณ์อักษัรจัากผูู้้ถู่อห้่์น์	 โดยเลข้าน่์การบริษััทัจัะเป็น์ผูู้้พิจัารณา

กลั�น์กรองใน์เบ่�องต่้น์ก�อน์น์ำาเสัน์อต่�อคัณะกรรมูการบริษััทัพิจัารณา

คัวิามูจัำาเป็น์และคัวิามูเห์มูาะสัมูข้องวิาระการประช่มูทั่�ผูู้้ถูอ่ห้่์น์เสัน์อวิ�า

คัวิรบรรจั่เป็น์วิาระการประช่มูผูู้้ถู่อห้่์น์ห์ร่อไมู�	 โดยถู่อมูติ่ข้อง													

คัณะกรรมูการบริษััทัเป็น์ทั่�สิั�น์ส่ัด	 และเร่�องทั่�ผู้�าน์คัวิามูเห์็น์ชอบจัาก

คัณะกรรมูการบริษััทัจัะบรรจั่เป็น์วิาระการประช่มูใน์ห์น์ังส่ัอเชิญ

ประช่มูผูู้้ถู่อห้่์น์พร้อมูข้้อคิัดเห์็น์ข้องคัณะกรรมูการบริษััทั	 และเร่�องท่ั�

คัณะกรรมูการบริษััทัปฏิิเสัธิการบรรจั่เร่�องท่ั�เสัน์อต่ามูห์ลักเกณฑ์์ทั่�

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดูงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 77



กำาห์น์ดจัะแจ้ังเป็น์เร่�องเพ่�อทัราบใน์การประช่มูผูู้้ถู่อห้่์น์พร้อมูระบ่

เห์ต่่ผู้ลใน์การปฏิิเสัธิการบรรจั่เป็น์วิาระไวิ้ด้วิย			

 3) การิ่ป้องกันการิ่ใชิ้้ข้อม่ลภายใน 

	 	 บรษิัทััฯ	ไดป้ระกาศน์โยบายการใช้ข้้อมููลภายใน์	และการซ่�อ

ข้ายห์ลกัทัรพัยข์้องกรรมูการ	ผูู้บ้รหิ์าร	และบค่ัคัลซึ�งรู้ห์ร่อคัรอบคัรอง

ข้้อมููลภายใน์	 ห์ร่อทั่�สัามูารถูเข้้าถูึงข้้อมููลภายใน์	 รวิมูถูึงผูู้้ ใกล้ชิด																							

ทั่�มู่พฤต่ิกรรมูการซ่�อข้ายทั่�ผู้ิดปกต่ิไวิ้บน์อิน์ทัราเน์็ต่ข้องบริษััทั	โดยมู่

รายละเอ่ยดห์ลักเกณฑ์์และแน์วิปฏิิบัต่ิ	 และมูาต่รการบทัลงโทัษัไวิ้

ชัดเจัน์	ซึ�งสัาระสัำาคััญคั่อ	บ่คัคัลซึ�งรู้ห์ร่อคัรอบคัรองข้้อมููลภายใน์ต่้อง

ปฏิิบัติ่ต่ามู	 พ.ร.บ.ห์ลักทัรัพย์ฯ	 เก่�ยวิกับการกระทัำาอัน์ไมู�เป็น์ธิรรมู

เก่�ยวิกับการซ่�อข้ายห์ลักทัรัพย์โดยจัะต้่องปฏิิบัต่ิต่ามูมูาต่รา	 240	

มูาต่รา	241	และมูาต่รา	242	แห์�ง	พ.ร.บ.ห์ลักทัรัพย์ฯ	 	รวิมูถูึงการ

กำาห์น์ดช�วิงเวิลาห์้ามูซ่�อข้ายห์ลักทัรัพย์	(Blackout	Period)		และการ

รายงาน์การถูอ่ห์ลักทัรัพยแ์ละการเปล่�ยน์แปลงการถูอ่ห์ลักทัรพัย	์โดย

มู่แน์วิปฏิิบัต่ิ	ดังน์่�								

แนวปฏิิบัติ

	 1.	 กรรมูการ	ผูู้บ้รหิ์าร	พน์กังาน์ข้องบรษิัทััฯ	และบรษิัทััใน์เคัร่อ

และบ่คัคัลภายใน์อ่�น์	 พึงรักษัาข้้อมููลภายใน์	 และเอกสัารทั่�	

ไมู�สัามูารถูเปิดเผู้ยต่�อบค่ัคัลภายน์อก	อนั์น์ำาไปสูั�การแสัวิงห์า

ประโยชน์์เพ่�อต่น์เอง	ห์ร่อบ่คัคัลอ่�น์ใน์ทัางมูิชอบ	ห์ร่อก�อให์้

เกิดคัวิามูเสั่ยห์ายแก�บริษััทั

	 2.	 กรรมูการ	ผูู้บ้รหิ์าร	พน์กังาน์ข้องบรษิัทััฯ	และบรษิัทััใน์เคัร่อ

และบ่คัคัลภายใน์อ่�น์	 ต้่องไมู�น์ำาข้้อมููลคัวิามูลับข้องบริษััทัฯ	

ไปใชเ้พ่�อผู้ลประโยชน์์แก�ต่น์เองห์ร่อเพ่�อประโยชน์์แก�บค่ัคัล

อ่�น์ไมู�วิ�าทัางต่รงห์ร่อทัางอ้อมู	และไมู�วิ�าจัะได้รับผู้ลประโยชน์์

ต่อบแทัน์ห์ร่อไมู�ก็ต่ามู	 ห์ร่อแมู้พ้น์สัภาพห์ร่อสิั�น์ส่ัดการ

ปฏิิบัต่ิห์น์้าทั่�ไปแล้วิ

	 3.	 บรษิัทััฯ	กำาห์น์ดให้์ข้้อมููลทั่�เก่�ยวิข้้องกบัคัู�สััญญาและข้้อต่กลง

ทั่�มู่ไวิ้กับคัู�สััญญาถู่อเป็น์คัวิามูลับทั่�ไมู�อาจัเปิดเผู้ยให์้บ่คัคัล

อ่�น์	 เวิ้น์แต่�จัะได้รับอน่์ญาต่จัากบริษััทัฯ	 และคัู� สััญญา

เทั�าน์ั�น์	

	 4.	 บริษััทัฯ	 มูอบห์มูายให์้ผูู้้บังคัับบัญชาใน์ลำาดับขั้�น์ต่�างๆ	 มู่

คัวิามูรับผู้ิดชอบทั่�จัะต้่องคัวิบคั่มูไมู�ให้์มู่การรั�วิไห์ลข้อง

ข้้อมููล	 และข้�าวิสัารทั่�สัำาคััญข้องบริษััทัฯ	 เผู้ยแพร�ก�อน์การ			

เผู้ยแพร�อย�างเป็น์ทัางการ	ถูา้มู่การกระทัำาฝ่่าฝืน์จัะพจิัารณา

มูาต่รการทัางวิิน์ัย	ต่ามูระเบ่ยบข้องบริษััทั

	 5.	 การใช้ข้้อมููลภายใน์ร�วิมูกัน์ข้องพนั์กงาน์จัะต้่องอยู�ใน์กรอบ

ห์น้์าทั่� 	 และคัวิามูรับผู้ิดชอบเทั�าทั่�พน์ักงาน์พึงได้รับ															

มูอบห์มูายเทั�าน์ั�น์

	 6.	 กรณ่ถููกถูามูห์ร่อข้อให์้เปิดเผู้ยข้้อมููลใน์สั�วิน์ท่ั�อยู�น์อกเห์น่์อ

คัวิามูรับผู้ิดชอบให์้ปฏิิเสัธิการแสัดงคัวิามูเห์็น์ต่�างๆ	 ด้วิย

คัวิามูส่ัภาพและแน์ะน์ำาให์้สัอบถูามูจัากห์น่์วิยงาน์ทั่�ได้รับ

มูอบห์มูายและรับผู้ิดชอบใน์การเปิดเผู้ยข้้อมููลนั์�น์โดยต่รง	

เพ่�อให์้การให์้ข้้อมููลถููกต่้องและเป็น์ไปใน์ทัิศทัางเด่ยวิกัน์

	 7.	 ห์น่์วิยงาน์นั์กลงทั่น์สััมูพัน์ธ์ิมู่น์โยบายใน์การห์ล่กเล่�ยง										

การคัาดการณ์ใน์อน์าคัต่	ห์ร่อให์้คัวิามูคัิดเห์็น์ใดๆ	เก่�ยวิกับ

ข้้อมููลทั่�มู่ระยะเวิลาล�วิงห์น้์าต่ำ�ากวิ�า	 6	 เด่อน์	 เพ่�อให์้เป็น์ไป

ต่ามูน์โยบายข้องต่ลาดห์ลักทัรัพย์แห์�งประเทัศไทัยและ							

ห์ลักสัากล	 ทัั�งน่์�นั์กลงทั่น์ยังคังสัามูารถูพบปะพูดคั่ยกับ									

เจั้าห์น้์าทั่�น์ักลงทั่น์สััมูพัน์ธิ์เพ่�อสัอบถูามูคัวิามูคิัดเห์็น์และ								

มู่มูมูองต่�อธิ่รกิจัใน์ระยะยาวิ

	 8.	 บริษััทัฯ	จัะประกาศช�วิงเวิลางดติ่ดต่�อกับน์ักลงทั่น์เป็น์เวิลา	

30	 วัิน์ล�วิงห์น้์าก�อน์วัิน์เปิดเผู้ยงบการเงิน์ต่�อสัาธิารณชน์					

โดยใน์ช�วิงเวิลางดต่ิดต่�อกับน์ักลงทั่น์น์ั�น์	บริษััทัฯ	จัะงดการ

ต่อบคัำาถูามูทั่�เก่�ยวิข้้องกับผู้ลประกอบการและการคัาดการณ์

ทัั�งน่์�ยกเว้ิน์ใน์กรณ่ทั่�เป็น์การต่อบคัำาถูามูต่�อข้้อเทั็จัจัริงห์ร่อ

ช่�แจังข้้อมููลทั่�ได้มู่การเปิดเผู้ยแล้วิ	 ห์ร่อช่�แจังข้�าวิสัารใดๆ								

ทั่�มู่ผู้ลกระทับต่�อราคัาห้่์น์	 ห์ร่อสัอบถูามูมู่มูมูองต่�อธิ่รกิจัใน์

ระยะยาวิเทั�านั์�น์	 โดยบริษััทัฯ	 จัะพยายามูห์ล่กเล่�ยงการนั์ด

ประช่มูนั์กวิิเคัราะห์์	 ห์ร่อผูู้้ลงทั่น์ใน์ช�วิงเวิลาดังกล�าวิ	 ห์ร่อ

ห์ากมู่คัวิามูจัำาเป็น์นั์ดประช่มูใน์ช�วิงเวิลาดังกล�าวิแล้วิ	 จัะมู่

การกล�าวิถูึงการดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัใน์ระยาวิเทั�าน์ั�น์

	 9.	 บค่ัลากรข้องบรษิัทััฯ	คัวิรเกบ็รกัษัาข้้อมููลไวิอ้ย�างน์อ้ย	10	ปี

ทัั�งทั่�เกบ็ไว้ิเป็น์เอกสัารและทั่�เกบ็ไว้ิเป็น์ข้้อมููลอเิล็กทัรอน์กิส์ั

เผู้่�อมู่การเร่ยกใชเ้อกสัารบางประเภทัต่อ้งมู่การรกัษัาไวิต้่ามู

ทั่�กฎิห์มูายกำาห์น์ด	บ่คัลากรข้องบริษััทัฯ	 คัวิรทัำาการศึกษัา

เป็น์กรณ่ไป	เมู่�อคัรบกำาห์น์ดให์้น์ำาเอกสัารไปทัำาลาย

การซื้ื�อหรือขายหลิักที่รัพย์

แนวปฏิิบัติ

	 1.	 ห์้ามูกรรมูการ	ผูู้้บริห์าร	และพน์ักงาน์ข้องบริษััทั	และบริษััทั

ใน์เคัร่อ	 ห์ร่อบ่คัคัลซึ�งรู้ห์ร่อคัรอบคัรองข้้อมููลภายใน์ซ่�อ							

ห์ร่อข้ายห์ลักทัรัพย์ข้องบริษััทั	ใน์ช�วิงเวิลา	1	เด่อน์	ก�อน์ทั่�

จัะเผู้ยแพร�งบการเงิน์ห์ร่อเผู้ยแพร�เก่�ยวิกับฐาน์ะการเงิน์						

และสัถูาน์ะข้องบริษััทั	 รวิมูถูึงห์้ามูน์ำาข้้อมููลงบการเงิน์								

ข้้อมููลอ่�น์ทั่� มู่ผู้ลกระทับต่�อราคัาห์ลักทัรัพย์ข้องบริษััทั														

ทั่�ทัราบไปเผู้ยแพร�แก�บ่คัคัลภายน์อกห์ร่อผูู้้ทั่�มูิ ได้ มู่															

สั�วิน์เก่�ยวิข้้อง	

	 2.	 กรรมูการ	ผูู้้บริห์าร	และพน์ักงาน์ข้องบริษััทั		และบริษััทัใน์

เคัร่อ	ห์ร่อบค่ัคัลซึ�งรู้ห์ร่อคัรอบคัรองข้้อมููลภายใน์	คัวิรละเวิน้์

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ78 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



การซ่�อข้ายห์ลักทัรัพย์อย�างน์้อย	24	ชั�วิโมูง	แต่�ห์ากข้้อมููลมู่

คัวิามูซับซ้อน์มูากคัวิรรอถูึง	48	ชั�วิโมูง	ภายห์ลังจัากข้้อมููล

ได้มู่การเผู้ยแพร�แล้วิ	

	 3.	 กรรมูการ	 ผูู้้บริห์าร	 รวิมูถึูงคัู�สัมูรสัและบ่ต่รทั่�ยังไมู�บรรล่

น์ิต่ิภาวิะข้องกรรมูการ	 ผูู้้บริห์าร	 และพน์ักงาน์	 ข้องบริษััทั	

และบริษััทัใน์เคัร่อ	 ประสังคั์ทั่�จัะซ่�อข้ายห์ลักทัรัพย์ข้อง	

บริษััทัฯ	 จัะต้่องแจ้ังคัวิามูประสังคั์ ใน์การซ่�อห์ร่อข้าย											

ห์ลักทัรัพย์มูายังเลข้าน่์การบริษััทัอย�างน์้อย	 1	 วัิน์ล�วิงห์น์้า

ก�อน์ทัำาการซ่�อข้าย

	 4.	 กรรมูการ	 และผูู้้บริห์ารส่ั�รายแรกต่ามูนิ์ยามูข้องประกาศ	

คัณะกรรมูการกำากับต่ลาดทัน่์ท่ั�ทัจั.23/2551	รวิมูถึูงคัู�สัมูรสั

และบ่ต่รทั่�ยังไมู�บรรล่น์ิต่ิภาวิะข้องกรรมูการและผูู้้บริห์าร						

ข้องบริษััทัมู่ห์น้์าท่ั�ต่้องรายงาน์การถู่อคัรองห์ลักทัรัพย์ต่�อ

สัำานั์กงาน์คัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพยแ์ละต่ลาดห์ลักทัรัพย์

ต่ามูมูาต่รา	 59	 แห์�งพระราชบัญญัต่ิห์ลักทัรัพย์และ

ต่ลาดห์ลักทัรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 พร้อมูทัั�งจััดสั�งรายงาน์ต่�อ							

คัณะกรรมูการบริษัทััทัก่คัรั�งทั่�มู่การซ่�อ	ข้าย	โอน์ห์ร่อรับโอน์

ห์ลักทัรัพย์	 ภายใน์วัิน์เด่ยวิกับทั่�สั�งรายงาน์ต่�อสัำานั์กงาน์		

คัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์

 4) การิ่ป้องกันค์วามขัดแย้งทางผลปริ่ะโยชิ้น์

	 	 คัณะกรรมูการบริษััทักำาห์น์ดจัรรยาบรรณวิ�าด้วิยคัวิามู									

ข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชน์์	 โดยการกระทัำาใดข้องบริษััทัจัะยึดถู่อ

ประโยชน์์ข้องบริษััทัเป็น์สัำาคััญ	 และจัะไมู�เก่�ยวิข้้องกับกิจักรรมูทั่�อาจั

ก�อให้์เกิดคัวิามูข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชน์์	 ทัั�งใน์ลักษัณะการเข้้าไปเป็น์

ห์่้น์สั�วิน์ดำารงต่ำาแห์น์่งมู่สั�วิน์เก่�ยวิข้้องทัางการเงิน์	ห์ร่อมู่คัวิามูสััมูพัน์ธิ์

กับบ่คัคัลภายน์อก	ทัั�งน์่�กรรมูการ	ผูู้้บริห์าร	และพน์ักงาน์ข้องบริษััทัฯ	

และบรษิัทััใน์เคัร่อ	พึงปฏิิบตั่ติ่ามูระเบย่บข้องบรษิัทัั	และจัดัทัำารายงาน์

คัวิามูข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชน์์เป็น์ประจัำาทั่กปี	 และทั่กคัรั�งเมู่�อเกิด

เห์ต่่การณ์ใน์ระห์วิ�างปี

แนวปฏิิบัติ        

	 1.	 กรรมูการ	 ผูู้้บริห์าร	 และพนั์กงาน์ข้องบริษััทัฯ	 และบริษััทั								

ใน์เคัร่อ	 ต้่องต่ัดสัิน์ใจัเก่�ยวิกับการดำาเนิ์น์งาน์ทัางธิ่รกิจัข้อง	

บริษััทัเพ่�อผู้ลประโยชน์์สัูงสั่ดข้องบริษััทัฯ

	 2.	 ห์า้มูกรรมูการ	ผูู้บ้รหิ์าร	และพนั์กงาน์ข้องบรษิัทััฯ	และบริษัทัั

ใน์เคัร่อใช้อิทัธิิพลห์ร่ออำาน์าจัข้องต่น์ทัำาธิ่รกรรมูระห์วิ�าง	

บริษััทัฯ	 และบริษััทัใน์เคัร่อกับบ่คัคัลนั์�น์เอง	 รวิมูถูึง																						

ผูู้้ทั่�เก่�ยวิข้้องและญาต่ิสัน์ิทั	 น์อกเห์น่์อจัากสัวิัสัดิการทั่�

บ่คัลากรข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย�อยคัวิรได้	เวิ้น์แต่�จัะมู่การ

เปิดเผู้ยสั�วิน์ไดเ้ส่ัยแลว้ิ	และไดร้บัอน่์ญาต่เป็น์การเฉพาะห์ร่อ

ได้รับอน์่มูัต่ิใน์ห์ลักการให์้ทัำาได้

	 3.	 กรรมูการ	 ผูู้้บริห์าร	 และพนั์กงาน์ข้องบริษััทัฯ	 และบริษััทั							

ใน์เคัร่อ	จัะทัำาธิ่รกรรมูทั่�มู่ข้้อต่กลงทัางการคั้าทัั�วิไป	จัะต่้อง

ปราศจัากอิทัธิิพลข้องคัวิามูต้่องการสั�วิน์ตั่วิ	 ห์ร่อข้อง																

ผูู้้ทั่�เก่�ยวิข้้องกับพน์ักงาน์นั์�น์ๆไมู�วิ�า	 โดยสัายโลห์ิต่ห์ร่อข้อง

บค่ัคัลอ่�น์ทั่�รู้จักัสั�วิน์ตั่วิเป็น์การเฉพาะ	และมู่ข้้อต่กลงทัางการ

คั้าทั่�วิิญญููชน์จัะพึงกระทัำากับคัู�คั้าทัั�วิไปกับบริษััทัฯ	 ห์ร่อ

บริษััทัใน์เคัร่อ	 และใช้ราคัาทั่�ย่ติ่ธิรรมู	 เห์มูาะสัมูเสัมู่อน์ทัำา

รายการกับบ่คัคัลภายน์อก	 เมู่�อต่้องต่ัดสิัน์ใจัห์ร่ออน่์มัูต่ิ

รายการท่ั�อาจัมู่คัวิามูขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชน์์ให้์รายงาน์							

ผูู้้บังคัับบัญชา	ห์ร่อผูู้้มู่สั�วิน์ร�วิมูใน์การอน์่มูัต่ิ	และให์้ถูอน์ต่ัวิ

จัากการมู่สั�วิน์ร�วิมูใน์รายการน์ั�น์ๆ

		 4.	 กรรมูการ	 ผูู้้บริห์าร	 และพนั์กงาน์ข้องบริษััทัฯ	 และบริษััทั								

ใน์เคัรอ่	ต่อ้งปฏิบิัต่ติ่ามูระเบ่ยบวิธิิ่ข้องบรษิััทัดว้ิยมูาต่รฐาน์

เด่ยวิกัน์โดยปฏิิบัต่ิงาน์ให์้เต่็มูเวิลาให์้แก�บริษััทัฯ	 อย�างส่ัด

กำาลังคัวิามูสัามูารถูโดยไมู�เบ่ยดบังเวิลาใน์งาน์ไปทัำาธิ่รกิจั	

อ่�น์ใดภายน์อกทั่�ไมู�เก่�ยวิข้้องกับผู้ลประโยชน์์ข้อง	บริษััทัฯ

		 5.	 กรรมูการ	 ผูู้้บริห์าร	 และพนั์กงาน์ข้องบริษััทัฯ	 และบริษััทั							

ใน์เคัร่อต้่องไมู�น์ำาข้้อมููลทั่�ไมู�พึงเปิดเผู้ยข้องบริษััทัไป										

เปิดเผู้ยให์้บ่คัคัลอ่�น์อัน์น์ำาไปสูั�การแสัวิงห์าผู้ลประโยชน์์							

เพ่�อต่น์เองห์ร่อคัรอบคัรวัิ	ห์ร่อพวิกพ้องถูอ่วิ�าเป็น์การกระทัำา

ทั่�ข้ัดต่�อจัรรยาบรรณวิ�าด้วิยคัวิามูข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชน์์	

เช�น์	 การให์้ข้้อมููลกิจักรรมูการดำาเน์ิน์งาน์ห์ร่อแผู้น์การใน์

อน์าคัต่ข้องบริษััทัฯ	เป็น์ต่้น์

	 6.	 กรรมูการ	 ผูู้้บริห์าร	 และพนั์กงาน์ข้องบริษััทัฯ	 และบริษััทั							

ใน์เคัร่อ	ต่้องห์ล่กเล่�ยงการมู่สั�วิน์เก่�ยวิข้้องทัางการเงิน์	และ/

ห์ร่อคัวิามูสััมูพัน์ธิ์กับบ่คัคัลภายน์อกอ่�น์ๆ	 ซึ�งจัะสั�งผู้ลให์้

บริษััทัฯ	 ต้่องเส่ัยผู้ลประโยชน์์	 ห์ร่อก�อให์้เกิดคัวิามูข้ัดแย้ง

ทัางผู้ลประโยชน์์ห์ร่อขั้ดข้วิางการปฏิิบัต่ิงาน์อย�างมู่

ประสัิทัธิิภาพ

		 7.	 การปฏิิบัต่ิห์น้์าทั่�และการดำารงต่ำาแห์น่์งข้องกรรมูการ											

ผูู้บ้ริห์าร	และพน์กังาน์ข้องบริษัทััฯ	และบริษัทััใน์เคัร่อ	จัะต่อ้ง

ไมู�ข้ัดกับผู้ลประโยชน์์ห์ลักข้องบริษััทั	 การรับทัำางาน์จัาก

บริษััทัย�อย	 ห์ร่อบริษััทัร�วิมูย�อมูทัำาได้โดยได้รับอน่์มัูติ่จัาก							

ผูู้้บังคัับบัญชา	ฝ่่ายจััดการ	และกรรมูการแล้วิแต่�กรณ่	

			 8.	 กรรมูการ	 ผูู้้บริห์าร	 และพนั์กงาน์ข้องบริษััทัฯ	 และบริษััทั							

ใน์เคัร่อ	ต้่องไมู�รับงาน์ภายน์อกบรษิัทััฯ	ท่ั�เป็น์การแข้�งขั้น์กับ

การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจักับบริษััทัฯ	 และบริษััทัย�อย	ห์ร่อก�อให์้เกิด

ผู้ลประโยชน์์ขั้ดแย้งกับบริษััทัฯ	 และบริษััทัย�อย	 ไมู�วิ�าจัะ

เป็น์การปฏิิบตั่งิาน์ชั�วิคัราวิห์ร่อถูาวิร	เวิน้์แต่�จัะไดร้บัอน่์ญาต่

เป็น์การเฉพาะเจัาะจังจัากผูู้้บังคัับบัญชา

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดูงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 79



			 9.	 กรรมูการ	 ผูู้้บริห์าร	 และพนั์กงาน์ข้องบริษััทัฯ	 และบริษััทั							

ใน์เคัร่อ	 ต้่องจััดทัำารายงาน์คัวิามูขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชน์์	

(Conflict	of	Interest	Disclosure	Report)	เป็น์ประจัำาทั่กปี	

และทั่กคัรั�งเมู่�อสังสััยวิ�าอาจัมู่	 ห์ร่อมู่คัวิามูขั้ดแย้งทัาง												

ผู้ลประโยชน์์เกิดขึ้�น์ระห์วิ�างปีโดยรายงาน์ข้องพน์ักงาน์ให์้		

น์ำาเสัน์อต่�อผูู้บ้งัคับับญัชาต่ามูลำาดบัชั�น์	และเลข้าน่์การบรษิัทัั

เป็น์ผูู้้เก็บรักษัารายงาน์ดังกล�าวิไวิ้เป็น์คัวิามูลับ

			 10.คัณะกรรมูการบริษััทั	 และผูู้้บริห์ารต้่องพิจัารณาคัวิามูขั้ด

แยง้ทัางผู้ลประโยชน์์เก่�ยวิกับรายการทั่�เก่�ยวิโยงกัน์ระห์วิ�าง

บรษิัทัั	ห์ร่อบรษิัทัักบับค่ัคัลทั่�เก่�ยวิโยงกนั์อย�างรอบคัอบดว้ิย

คัวิามูซ่�อสััต่ย์ส่ัจัริต่	 อย�างมู่เห์ต่่มู่ผู้ลและเป็น์อิสัระภายใต่้

กรอบจัริยธิรรมูทั่�ด่โดยคัำาน์ึงถูึงประโยชน์์สัูงสั่ดข้องบริษััทัฯ

	 11.การรับบค่ัลากรให์มู�ท่ั�เป็น์ผูู้เ้ก่�ยวิข้้องกบับค่ัลากรข้องบริษัทััฯ

และบริษััทัใน์เคัร่อ	 ต้่องเป็น์ไปอย�างโปร�งใสั	 เป็น์ธิรรมูต่�อ									

ผูู้้ทั่มู่คั่ณสัมูบัต่ิอย�างเด่ยวิกัน์	 บ่คัลากรข้องบริษััทัฯ	 และ

บริษััทัย�อย	 ต่้องไมู�แทัรกแซงห์ร่อใช้อิทัธิิพลข้องต่น์เข้้า								

ช�วิยเห์ล่อให์้รับผูู้้ทั่�เก่�ยวิข้้องข้องต่น์เข้้าทัำางาน์

 5) ค์วามริ่ับัผ่ดชิ้อบัต้่อผ่้มีสุ่วนได้เสุีย

									 บริษััทัฯ	 เคัารพสัิทัธิิข้องผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัยข้องทั่กกล่�มู	 และ									

มู่น์โยบายท่ั�จัะให์้แต่�ละกล่�มูได้รับสัิทัธิินั์�น์	 อย�างเต่็มูท่ั�ไมู�วิ�าจัะเป็น์											

ผูู้มู่้สั�วิน์ได้เส่ัยภายใน์	ได้แก�	พน์กังาน์	ผูู้บ้รหิ์ารบรษิัทััฯ	และบรษิัทััย�อย

ผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัยภายน์อก	 ได้แก�	 ผูู้้ถู่อห้่์น์	 ลูกคั้า	 คัู�คั้า	 เจั้าห์น่์�	 คัู�แข้�ง									

ต่ลอดจัน์ช่มูชน์และสัังคัมู	 โดยได้กำาห์น์ดเป็น์จัรรยาบรรณ	 “วิ�าด้วิย								

ผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัย”	 ไว้ิใน์หั์วิข้้อจัรรยาบรรณธิ่รกิจัโดยรวิมูอยู�ใน์คัู�มู่อ									

ห์ลักการกำากับดูแลกิจัการ	 และจัรรยาบรรณธิ่รกิจั	 (ฉบับปรับปร่ง									

คัรั�งทั่�	 8)	 เมู่�อวิัน์ท่ั�	 12	 พฤศจิักายน์	 2564	 สัามูารถูดูรายละเอ่ยด																						

ได้ทั่�	www.pranda.com		ห์มูวิด	“น์ักลงทั่น์สััมูพัน์ธิ์”	ห์ัวิข้้อ	การกำากับ

ดูแลกิจัการทั่�ด่

 6) การิ่ต้่อต้้านการิ่ทุจุริ่่ต้ค์อริ่์ริ่ัปชิ้ั�น

											 บริษััทัฯ	 ให้์คัวิามูสัำาคััญใน์การต่�อต่้าน์การทั่จัริต่และ

คัอร์รัปชั�น์และยึดมูั�น์ถูึงคัวิามูโปร�งใสั	ต่ลอดจัน์คั่ณธิรรมู	จัริยธิรรมูใน์

การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจั	 และรับผิู้ดชอบต่�อผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัยทั่กฝ่่าย	 เพ่�อละเวิ้น์

ซึ�งการกระทัำาทั่�สั�อไปใน์ทัางจัูงใจัปฏิิบัต่ิ	“	ไมู�วิ�าจัะเป็น์การข้อ	การให์้

คัำามัู�น์สััญญา	 การให์้และรับทัรัพย์สัิน์ห์ร่อผู้ลประโยชน์์อ่�น์ใดกับ										

เจั้าห์น้์าทั่�ข้องรัฐห์ร่อบ่คัคัลอ่�น์ใดทั่�ทัำาธิ่รกิจักับบริษััทัฯ	 ไมู�วิ�าจัะโดย						

ทัางต่รงและทัางอ้อมูเพ่�อให์้บ่คัคัลดังกล�าวิปฏิิบัต่ิห์น้์าทั่�เพ่�อให์้ได้มูา	

ห์ร่อรกัษัาไวิซ้ึ�งผู้ลประโยชน์์อ่�น์ใดท่ั�ไมู�เห์มูาะสัมูทัางธิร่กจิั	ยกเว้ิน์กรณ่

ทั่�กฎิห์มูายระเบย่บข้้อบงัคับัข้น์บธิรรมูเน่์ยมูประเพณ่ทัอ้งถูิ�น์ห์ร่อจัาร่ต่

ทัางการคั้าให์้กระทัำาได้	”		บริษััทัฯ	ได้กำาห์น์ดน์โยบายและแน์วิปฏิิบัต่ิ

ทั่�เก่�ยวิข้้องกับการต่�อต่้าน์ทั่จัริต่คัอร์รัปชั�น์ใน์จัรรยาบรรณธิ่รกิจัข้อง

บริษััทัและคัู�มู่อมูาต่รการต่�อต่้าน์การคัอร์รัปชั�น์	

 ทัั�งน่์�บรษิัทััฯ	ไดเ้ปิดเผู้ยรายละเอย่ดข้องน์โยบายและการดำาเนิ์น์การ

เพ่�อป้องกัน์การมู่สั�วิน์เก่�ยวิข้้องกับการทั่จัริต่คัอร์รัปชั�น์ไว้ิบน์เวิ็บไซต์่

ข้องบรษิัทัั	www.pranda.com	ภายใต้่ห์มูวิด	“น์กัลงทัน่์สััมูพัน์ธิ”์	หั์วิข้้อ

การกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่	รวิมูทัั�งได้ทัำาการเผู้ยแพร�ผู้�าน์	Intranet	ข้อง

บริษััทัใน์สั�วิน์ข้อง	“เอกสัาร/คัู�มู่อ”

 7) มาต้ริ่การิ่ดำาเนน่การิ่กบััผ้่ที�กริ่ะทำาไมเ่ป็นไปต้ามนโยบัายและ

แนวปฏิ่บััต้่

	 	 บริษััทัฯ	 ได้มู่การกำาห์น์ดมูาต่รการใน์การดำาเน์ิน์การกับผูู้้ทั่�

กระทัำาไมู�เป็น์ไปต่ามูน์โยบายและแน์วิปฏิิบติั่ต่�างๆ	ต่ามูทั่�กำาห์น์ดไว้ิจัะ

ได้รับโทัษัทัางวิิน์ัยอย�างเคัร�งคัรัด	 และห์ากมู่การกระทัำาทั่�เช่�อได้วิ�า																					

ทัำาผู้ดิกฎิห์มูาย	กฎิเกณฑ์	์ระเบ่ยบ	และข้้อบังคัข้องภาคัรฐั	บรษิััทัฯ	จัะ

สั�งเร่�องให์้เจั้าห์น์้าทั่�รัฐดำาเน์ิน์การต่�อไป

 8) สุ่ทธ่มนุษยชิ้น

	 	 บริษััทัฯ	 ต่ระห์นั์กถูึงการดำาเนิ์น์ธิ่รกิจัอย�างมู่คั่ณธิรรมู	 โดย

ยึดมัู�น์ใน์คัวิามูรับผู้ิดชอบต่�อสัังคัมูและผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัยทั่กกล่�มูต่ามู							

ห์ลักบรรษััทัภิบาลและจัรรยาบรรณ	 โดยจัะปฏิิบัติ่ต่ามูกฎิห์มูายและ

ห์ลักสัากลอย�างเคัร�งคัรัด	 โดยเฉพาะอย�างยิ�งการสัน์ับสัน์่น์และปฏิิบัต่ิ

ต่ามูห์ลักปฏิิญญาสัากลวิ�าด้วิยสิัทัธิมิูน่์ษัยชน์	(Universal	Declaration	

of	Human	Rights)	และ	ห์ลักการช่�แน์ะเร่�องสัทิัธิมิูน่์ษัยชน์สัำาห์รับธิร่กิจั

แห์�งสัห์ประชาชาติ่	 (The	 United	 Nations	 Guiding	 Principles	 on	

Business	and	Human	Rights:	UNGPs)	และปฏิญิญาวิ�าดว้ิยห์ลกัการ

และสัิทัธิิข้ั�น์พ่�น์ฐาน์ใน์การทัำางาน์ข้ององคั์การแรงงาน์ระห์วิ�างประเทัศ	

(The	International	Labor	Organization	Declaration	on	Fundamental 

Principles	and	Right	at	Works:	ILO)

 9) ทริ่ัพย์สุ่นทางปัญญา

						 	 บริษััทัฯ	 ได้กำาห์น์ดจัรรยาบรรณใน์การปฏิิบัต่ิวิ�าด้วิย

ทัรพัยสิ์ัน์ทัางปัญญาห์ร่อลิข้สิัทัธิิ�	โดยบริษัทััฯ		มู่น์โยบายใน์การปฏิิบัติ่

เก่�ยวิกับการไมู�ละเมิูดห์ร่อน์ำาสิัทัธิิข้องทัรัพย์สัิน์ทัางปัญญาไปใช้ใน์						

ทัางทั่�ผู้ิด	 และดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัให้์สัอดคัล้องต่ามูกฎิห์มูาย	 ข้้อบังคัับ	 และ	

ข้้อผู้กูพนั์ต่ามูสััญญาทัั�งห์มูด	ไดแ้ก�	บค่ัลากรข้องบรษิัทััทั่�มู่ห์น์า้ทั่�รกัษัา

คัวิามูลับทัางการคั้า	 สัูต่รลับทัางการคั้า	 กระบวิน์การผู้ลิต่ผู้ลิต่ภัณฑ์์	

ห์ร่อวิิธิก่ารประกอบธิร่กิจัทั่�เป็น์คัวิามูลับ	จัะต้่องรกัษัาคัวิามูลับนั์�น์ๆ	ให้์

ปลอดภัยทั่�ส่ัด	 และป้องกัน์มิูให้์ข้้อมููลเห์ล�านั์�น์รั�วิไห์ล	 	 บ่คัลากรข้อง

บรษิัทััต้่องเคัารพสัทิัธิใิน์ทัรัพยสิ์ัน์ทัางปัญญาข้องผูู้อ้่�น์ไมู�น์ำาผู้ลงาน์ข้อง

ผูู้้อ่�น์แมู้เพ่ยงบางสั�วิน์ไปใช้เป็น์ประโยชน์์สั�วิน์ต่น์โดยไมู�ได้รับอน่์ญาต่

ห์ร่อให้์คั�าต่อบแทัน์แก�เจั้าข้องผู้ลงาน์เส่ัยก�อน์	 รวิมูถึูงป้องกัน์มูิให์้

บ่คัลากรข้องบริษััทัใช้โปรแกรมูซอฟ์แวิร์ต่�างๆ	 อย�างผู้ิดกฎิห์มูาย	 มู่

การปฏิิบติั่ต่ามูจัรรยาบรรณใน์การใชเ้ทัคัโน์โลย่อย�างเคัร�งคัรัด	และไมู�

น์ำาไปใช้เพ่�อก�อการละเมูิดลิข้สัิทัธิิข้องผูู้้อ่�น์		

	 	 ทัั�งน่์�บริษััทัฯ	 ไมู�ได้รับเร่�องร้องเร่ยน์เก่�ยวิกับการละเมูิด

ลิข้สัิทัธิิ�	ห์ร่อทัรัพย์สัิน์ทัางปัญญา	
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 10) การิ่แจุ้งข้อริ่้องเริ่ียน และการิ่ริ่ายงานเบัาะแสุ

	 	 บริษัทััฯ	สันั์บสัน่์น์ให์	้พน์กังาน์และผูู้้มู่สั�วิน์ไดเ้ส่ัยมู่สั�วิน์ร�วิมู

ใน์การดแูลและปฏิิบัติ่ต่ามูกฎิห์มูาย	กฎิระเบย่บทั่�เก่�ยวิข้้องกบัห์ลักการ

กำากับดูแลกิจัการทั่�ด่	 และจัรรยาบรรณทัางธิ่รกิจั	 รวิมูทัั�งรายงาน์และ

ร้องเร่ยน์		การกระทัำาผู้ิดกฎิห์มูาย	ห์ร่อ	จัรรยาบรรณ	ห์ร่อ	พฤต่ิกรรมู

ทั่�อาจัสั�อถูึงการทั่จัริต่ห์ร่อประพฤต่ิมูิชอบโดยแจ้ังผู้�าน์ช�องทัางติ่ดต่�อ

รับเร่�องร้องเร่ยน์โดยต่รงห์ร่อสั�งจัดห์มูายทั่�

 >> ประธานกิรรมิกิารบริษััที่ / 

  คณะกิรรมิกิารตรวจสอบ 

	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	จัำากัด	(มูห์าชน์)	

	 	 เลข้ทั่�	28	ซอยบางน์า	-	ต่ราด	28	แข้วิงบางน์าใต่้		

	 	 เข้ต่บางน์า	กร่งเทัพฯ	10260	

	 	 ห์ร่อใช้ช�องทัางทั่�บริษััทัฯ	จััดให์้ได้แก�	

	 	 เวิ็บไซต์่ข้องบริษััทั	www.pranda.com

	 	 ห์ร่อจัดห์มูายอิเล็กทัรอน์ิกสั์	ดังน์่�

 >> คณะกิรรมิกิารบริษััที่ 

	 	 board@pranda.co.th

	 	 0-2769-9923

 >> สำานักิงานเลขานุกิารบริษััที่

	 	 cs@pranda.co.th

	 	 0-2769-9431

 >> สำานักิงานตรวจสอบภัายใน 

	 	 ia@pranda.co.th	

	 	 0-2769-9905

 >> นักิลงทีุ่นสัมิพัันธ์ 

	 	 ir@pranda.co.th	

	 	 0-2769-9431

 >> ฝ่่ายส่�อสารองค์กิร

	 	 corpcomm@pranda.co.th	

	 	 0-2769-9494

 >> ฝ่่ายที่รัพัยากิรบุคคล 

	 	 hr@pranda.co.th	

	 	 0-2769-9961

	 	 เพ่�อเป็น์การคั่้มูคัรองสิัทัธิิข้องผูู้้แจั้งเบาะแสั/ข้้อร้องเร่ยน์

ห์ร่อผูู้้ให้์คัวิามูร�วิมูมู่อใน์การต่รวิจัสัอบข้้อเทั็จัจัริง	 บริษััทัฯ	 จัะไมู�									

เปิดเผู้ยช่�อผูู้้แจั้งเบาะแสัและดำาเน์ิน์การจััดเก็บข้้อมููลการแจั้งเบาะแสั

เป็น์คัวิามูลับ	 เพ่�อคั่้มูคัรองผู้ลกระทับท่ั�อาจัเกิดขึ้�น์กับผูู้้แจั้งเบาะแสั								

ดังกล�าวิรวิมูไปถูึงกำาห์น์ดมูาต่รการคั่้มูคัรองใน์กรณ่ทั่�ผูู้้นั์�น์เห์็น์วิ�าต่น์															

อาจัได้รับคัวิามูไมู�ปลอดภัย	ห์ร่ออาจัเกิดคัวิามูเด่อดร้อน์เสั่ยห์าย	โดย

บรษิัทััฯ	จัะดำาเนิ์น์การด้วิยกระบวิน์การท่ั�มู่คัวิามูเป็น์ธิรรมูและเห์มูาะสัมู

ต่ลอดจัน์บรรเทัาคัวิามูเสั่ยห์าย	เมู่�อมู่ผูู้้ได้รับคัวิามูเด่อดร้อน์เสั่ยห์าย
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6.2 จรรยาบรรณ์ธุุรกิจ

	 คัณะกรรมูการบริษััทัได้กำาห์น์ด	“จัรรยาบรรณธิ่รกิจั”	 เป็น์ลายลักษัณ์อักษัร	 เพ่�อเป็น์แน์วิทัางและข้้อพึงปฏิิบัต่ิทั่�ด่ให์้กรรมูการผูู้้บริห์าร	

และพน์ักงาน์ทั่กระดับเข้้าใจัถูึงมูาต่รฐาน์ด้าน์จัริยธิรรมูทั่�บริษััทัฯ	ใช้ใน์การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจั	โดยให์้ถู่อเป็น์น์โยบายคัวิามูซ่�อสััต่ย์	และได้สั�งเสัริมูให์้

มู่การปฏิิบัต่ิต่ามูจัรรยาบรรณอย�างจัริงจััง	รวิมูถูึงได้ต่ิดต่ามูการปฏิิบัต่ิต่ามูคัู�มู่อดังกล�าวิ	ซึ�งได้รวิมูไวิ้ใน์	“คัู�มู่อห์ลักการกำากับดูแลกิจัการ	และ

จัรรยาบรรณธิร่กิจั”	(ฉบบัปรบัปร่ง	คัรั�งทั่�	8)	โดยได้เผู้ยแพร�ต่�อพนั์กงาน์ทัก่ระดับภายใน์องค์ักร	เพ่�อให์ย้ดึถูอ่ปฏิิบตั่ติ่ลอดจัน์เปิดเผู้ยบน์เว็ิบไซต์่

ข้องบริษััทัฯ	www.pranda.com	ห์มูวิด	“น์ักลงทั่น์สััมูพัน์ธิ์”	ห์ัวิข้้อ	การกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่

6.3  การเปลิ่�ยนแปลิงแลิะพัฒนาการที่่�สำาคุัญของนโยบาย แนวปฏิิบัติ แลิะระบบการกำากับดู้แลิกิจการในรอบปีที่่�ผ่่านมา 

6.3.1 การเปลิ่�ยนแปลิงแลิะพัฒนาการที่่�สำาคุัญเก่�ยวกับการที่บที่วนนโยบาย

	 คัณะกรรมูการบริษััทัต่ระห์นั์กถึูงคัวิามูสัำาคััญใน์การพัฒน์าระดับการกำากับดูแลกิจัการข้องบริษััทัฯ	 เพ่�อคัวิามูยั�งย่น์ข้ององคั์กร																		

คัณะกรรมูการบริษััทัจึังมู่การทับทัวิน์	 คัวิามูเห์มูาะสัมู	 คัวิามูเพ่ยงพอข้องน์โยบายและแน์วิปฏิิบัต่ิด้าน์การกำากับดูแลกิจัการและจัรรยาบรรณ

ธิ่รกิจัข้องบริษััทัฯ	เป็น์ประจัำาปีทั่กปี	เพ่�อให์้สัอดคัล้องกับรูปแบบการดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัและสัภาพแวิดล้อมูทั่�อาจัเปล่�ยน์แปลงไป	ซึ�งรวิมูถูึงกฎิห์มูาย	

กฎิเกณฑ์์	และแน์วิปฏิิบัต่ิต่�างๆ	โดยใน์ปี	2564	ทั่�ประช่มูคัณะกรรมูการบริษััทั	คัรั�งทั่�	5/2564	เมู่�อวิัน์ทั่�	12	พฤศจัิกายน์	2564	ได้พิจัารณา

ทับทัวิน์และอน์่มูัต่ิ	“คัู�มู่อห์ลักการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่	และจัรรยาบรรณธิ่รกิจั	(Corporate	Governance	&	Code	of	Conduct	Manual)	ฉบับ

ปรับปร่งคัรั�งทั่�	8	ซึ�งสัร่ปประเด็น์สัำาคััญทั่�ปรับปร่งและเพิ�มูเต่ิมู	ดังน์่�

 1. เพัิ�มินโยบายให้มิ่ ว่าด้้วยเร่�องด้ังต่อไปน้�

	 	 1.1	น์โยบายการเคัารพสัิทัธิิมูน์่ษัยชน์

	 	 1.2	น์โยบายการคั่้มูคัรองข้้อมููลสั�วิน์บ่คัคัล

 2. แกิ้ไข และเพัิ�มิเติมิเน้�อห้าของนโยบายที่่�สำาคัญ และระเบ่ยบปฏิิบัติอ่�นๆ ที่่�เกิ่�ยวข้องกิับห้ลักิกิารกิำากิับด้่แลกิิจกิารที่่�ด้่ ได้้แกิ่

	 	 2.1	แก้ไข้น์โยบายการบริห์ารจััดการด้าน์คัวิามูยั�งย่น์

	 	 2.2	แก้ไข้น์โยบายการปฏิิบัต่ดิา้น์แรงงาน์และเคัารพใน์สิัทัธิขิ้องพน์กังาน์	เปล่�ยน์เป็น์	“น์โยบายการปฏิิบตั่ติ่�อแรงงาน์อย�างเป็น์ธิรรมู”		

	 	 2.3	แก้ไข้น์โยบาย	และมูาต่รการรักษัาคัวิามูมูั�น์คังปลอดภัยข้องไซเบอร์	

	 	 2.4	แก้ไข้เน์่�อห์าเก่�ยวิกับ	การเปิดเผู้ยข้้อมููลและคัวิามูโปร�งใสั

	 	 2.5	เพิ�มูองคั์ประกอบข้องคัณะกรรมูการบริษััทั	โดยกำาห์น์ดจัำาน์วิน์กรรมูการสัต่ร่ไมู�น์้อยกวิ�าร้อยละ	30	ข้องกรรมูการทัั�งห์มูดข้อง 

	 บริษััทัฯ	ใน์ห์มูวิดคัวิามูรับผู้ิดชอบข้องคัณะกรรมูการ

6.3.2 การปฏิิบัติตามหลิักการกำากับดู้แลิกิจการที่่�ด้่สำาหรับบริษ์ัที่จด้ที่ะเบ่ยนปี 2560 (CG Code) 

 คัณะกรรมูการบริษััทัได้พิจัารณาห์ลักการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่สัำาห์รับบริษััทัจัดทัะเบ่ยน์ปี	 2560	ห์ร่อ	 CG	 Code	ซึ�งออกโดยสัำาน์ักงาน์

คัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพย์	และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	(ก.ล.ต่.)	โดยต่ระห์น์ักถูึงบทับาทัห์น์้าทั่�ใน์ฐาน์ะผูู้้น์ำาองคั์กรใน์การน์ำาห์ลักการกำากับดูแล

กิจัการทั่�ด่มูาปรับใช้เพ่�อสัร้างคั่ณคั�าให์้แก�กิจัการอย�างยั�งย่น์	รวิมูทัั�งได้ประเมูิน์การปฏิิบัต่ิต่ามูห์ลักปฏิิบัต่ิใน์	CG	Code	แต่�ละข้้อเทั่ยบเคั่ยงกับ

น์โยบาย	 การดำาเน์ิน์งาน์ด้าน์การกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่	 และบริบทัทัางธิ่รกิจัข้องบริษััทัฯ	 โดยคัณะกรรมูการบริษััทัมู่คัวิามูเห์็น์วิ�าบริษััทัฯ																					

มู่น์โยบาย	มูาต่รการ	และกระบวิน์การดำาเน์ิน์งาน์ทั่�สัอดคัล้องกับห์ลักปฏิิบัต่ิใน์	CG	Code	เห์มูาะสัมูกับทัิศทัางการเต่ิบโต่ทัางธิ่รกิจัข้องบริษััทัฯ	

ทัั�งน์่�สัร่ปประเด็น์ใน์ปี	2564	ทั่�ยังไมู�ได้ปฎิิบัต่ิดังน์่�	

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ82 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



6.3.3 เปิด้เผ่ยข้อมูลิการปฏิิบัติในเรื�องอื�นๆ ตามหลิักการกำากับดู้แลิกิจการที่่�ด้่

       

	 บริษััทัฯ	 ได้ปฏิิบัต่ิต่ามูแน์วิทัางการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่สัำาห์รับบริษััทัจัดทัะเบ่ยน์ปี	 2555	 ข้องต่ลาดห์ลักทัรัพย์แห์�งประเทัศไทัย									

รวิมูถูึงต่ามูห์ลักเกณฑ์์และการสัำารวิจัโคัรงการสัำารวิจัการกำากับดูแลกิจัการบริษััทัจัดทัะเบ่ยน์ไทัย	(Corporate	Governance	Report	of	Thai	

Listed	 Companies:	 CGR)	 ข้องสัมูาคัมูสั�งเสัริมูสัถูาบัน์กรรมูการบริษััทัไทัย	 (Institute	 of	 Director:	 IOD)	 มูาอย�างต่�อเน์่�อง	 ซึ�งบริษััทัฯ											

ได้รับผู้ลการประเมูิน์การกำากับดูแลกิจัการข้องบริษััทัจัดทัะเบ่ยน์ประจัำาปี	 2564	 ใน์ระดับ	 5	 ดาวิ	 อยู�ใน์กล่�มู	 “ด่เลิศ”	 (Excellent)																										

ซึ�งบริษััทัฯ	เป็น์	1	ใน์	268	บริษััทัจัดทัะเบ่ยน์ทั่�ได้รับคัะแน์น์อยู�ใน์ระดับด่เลิศจัากบริษััทัจัดทัะเบ่ยน์ทั่�ได้รับการประเมูิน์ทัั�งสัิ�น์	716	บริษััทั	

และเป็น์	1	ใน์	60	บริษััทั	ใน์กล่�มู	Top	Quartile	ข้องบริษััทัจัดทัะเบ่ยน์ทั่�มู่มููลคั�าทัางการต่ลาดต่ำ�ากวิ�า	1,000	ล้าน์บาทั	ซึ�งมู่ทัั�งสัิ�น์	222	บริษััทั

จัากการสัำารวิจัการกำากับดูแลกิจัการบริษััทัจัดทัะเบ่ยน์ประจัำาปี	 2564	 จััดโดยต่ลาดห์ลักทัรัพย์แห์�งประเทัศไทัย	 สัำานั์กงาน์																																			

คัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	และสัมูาคัมูสั�งเสัริมูสัถูาบัน์กรรมูการบริษััทัไทัย

เรื�องที่่�ยังไม่ได้้ปฏิิบัติ

บริษััทัฯ	 มู่กรรมูการอิสัระใน์คัณะกรรมูการทั่�ดำารงต่ำาแห์น่์ง

กรรมูการมูาเกิน์	9	ปี

ประธิาน์กรรมูการข้องบริษััทัไมู�ได้เป็น์กรรมูการอิสัระ

เหตุผ่ลิ

เน์่�องจัาก	คัณะกรรมูการบริษััทัและคัณะกรรมูการสัรรห์าและ

กำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	 คัำานึ์งถูึงคัวิามูรู้	 คัวิามูสัามูารถู	 และ

ประสับการณ์ทัางธิ่รกิจัข้องกรรมูการอิสัระ	 อ่กทัั�งคัวิามู

สัามูารถูใน์การปฏิิบัต่ิห์น์้าทั่�ใน์ฐาน์ะกรรมูการอิสัระ	 และ								

คัวิามูอิสัระใน์การแสัดงคัวิามูคัิดเห์็น์	 ดังนั์�น์จึังอน่์โลมูให์้													

กรรมูการอิสัระดำารงต่ำาแห์น่์งเกิน์	 9	 ปี	 ซึ�งมู่จัำาน์วิน์	 1	 ทั�าน์																																	

แต่�อย�างไรกต็่ามู	บรษิัทััฯ	มู่กรรมูการอสิัระทั่�มู่วิาระดำารงต่ำาแห์น่์ง

น์้อยกวิ�า	9	ปี	จัำาน์วิน์	2	ทั�าน์	ซึ�งกรรมูการอิสัระแต่�ละทั�าน์ได้

พิสัูจัน์์	 ให์้เห์็น์วิ�าได้รักษัาคั่ณสัมูบัต่ิคัวิามูเป็น์อิสัระ	 และไมู�มู่

ผู้ลประโยชน์์ข้ัดแย้ง	 และ/ห์ร่อ	 สั�วิน์ได้เส่ัยอย�างมู่นั์ยสัำาคััญ		

กับบริษััทัฯ	แต่�อย�างใด

เน่์�องจัากการดำาเนิ์น์ธิร่กจิัใน์อต่่สัาห์กรรมูเคัร่�องประดบัอญัมูณ่

จัำาเป็น์ต้่องอาศัยบ่คัลากรท่ั�มู่คัวิามูรู้คัวิามูสัามูารถูและ

ประสับการณ์ธิ่รกิจัทั่�ยาวิน์าน์	 เพ่�อน์ำาพาบริษััทัฯ	 ให์้บรรล่ผู้ล

สัำาเร็จัทั่�ไดตั้่�งไวิ	้อย�างไรกต็่ามู	การดำาเนิ์น์ธิร่กิจัข้องบรษิัทัั	และ

คัณะกรรมูการข้องบริษััทัตั่�งอยู�บน์ห์ลักการกำากับดูแลกิจัการ

ทั่�ด่	ต่ามูแน์วิทัางข้องต่ลาดห์ลักทัรัพย์แห์�งประเทัศไทัย

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดูงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 83



	 ทัั�งน่์�น์โยบายบางประการทั่�บริษััทัฯ	 ได้ดำาเน์ิน์การใน์แน์วิทัางอ่�น์ต่�างจัากห์ลักเกณฑ์์ทั่�กำาห์น์ด	 ซึ�งพิจัารณาโดยคัณะกรรมูการบริษััทั											

เก่�ยวิกับคัวิามูสัมูเห์ต่่สัมูผู้ล	และสัภาพแวิดล้อมูทั่�เห์มูาะสัมูภายใต่้การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัเพ่�อให์้บรรล่เป้าห์มูาย	วิัต่ถู่ประสังคั์ข้องบริษััทั	และคัำาน์ึงถูึง

ผู้ลประโยชน์์สัูงสั่ดข้องผูู้้ถู่อห์่้น์	โดยใน์ปี	2564	มู่เร่�องทั่�ยังไมู�ได้ปฏิิบัต่ิต่ามูห์ลักการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่	รวิมูถูึงเห์ต่่ผู้ลทั่�ยังปฏิิบัต่ิไมู�ได้	ดังน์่�

เรื�องที่่�ยังไม่ได้้ปฏิิบัติ

บรษิัทััฯ	ไมู�ได้กำาห์น์ดวิิธิก่ารลงคัะแน์น์เส่ัยง	เล่อกตั่�งกรรมูการ

โดยการลงคัะแน์น์เสั่ยงแบบสัะสัมู	(Cumulative	Voting)

คัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์ไมู�ได้ประกอบ

ด้วิยกรรมูการอิสัระเป็น์สั�วิน์ให์ญ�มูากกวิ�ากวิ�ากึ�งห์น์ึ�ง

คัณะกรรมูการไมู�มู่การจัดัตั่�ง	CG	Committee	ซึ�งต่อ้งเป็น์ระดับ

คัณะกรรมูการเทั�าน์ั�น์

คัณะกรรมูการบริษัทััมู่กรรมูการทั่�เป็น์กรรมูการอสิัระน์อ้ยกวิ�า

กึ�งห์น์ึ�ง	

เหตุผ่ลิ

เน์่�องจัากข้้อบังคัับข้องบริษััทักำาห์น์ดให้์ใช้วิิธิ่ลงคัะแน์น์เส่ัยง

แบบห์น์ึ�งห์่้น์ต่�อห์น์ึ�งเสั่ยง	(one	share	one	vote)		และการใช้

วิิธิก่ารลงคัะแน์น์เส่ัยงแบบสัะสัมูอาจัทัำาให้์ต่วัิแทัน์กรรมูการท่ั�

ไดรั้บเล่อกมูามู่คัณ่สัมูบติั่ไมู�สัอดคัล้องกับ	Board	Skill	Matrix	

ซึ�งเป็น์เคัร่�องมู่อทั่�ใช้ใน์การสัรรห์าคัณะกรรมูการเพ่�อให้์

สัอดคัล้องกับกลย่ทัธ์ิข้องบริษัทัั	รวิมูถูงึอาจัน์ำาไปสูั�การข้ดัแย้ง

แน์วิทัางการบริห์ารงาน์ข้องกรรมูการทั่�ทัำาเพ่�อผู้ลประโยชน์์ต่�อ

ผูู้้ถู่อห์่้น์เพ่ยงกล่�มูเด่ยวิ

บริษััทัฯ	 มู่คัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์														

6	ทั�าน์	ซึ�งเป็น์กรรมูการอิสัระ	1	ทั�าน์	และดำารงต่ำาแห์น์่งเป็น์

ประธิาน์	ถูึงแมู้วิ�าอ่ก	5	ทั�าน์	ไมู�ใช�กรรมูการอิสัระ	แต่�บริษััทัฯ

ก็มู่ขั้�น์ต่อน์	 และกระบวิน์การสัรรห์า	 รวิมูถูึงการกำาห์น์ด													

คั�าต่อบแทัน์ข้องกรรมูการ	และผูู้บ้รหิ์ารระดบัสังู	ทั่�เป็น์ไปดว้ิย

คัวิามูชัดเจัน์	 โปร�งใสั	 โดยไมู�ได้ข้ัดต่�อน์โยบายมูาต่ราการ										

ต่�อต้่าน์การทั่จัริต่คัอร์รัปชั�น์	 	 อ่กทัั�งยังเทั่ยบเคั่ยงกับบริษััทั								

จัดทัะเบย่น์อ่�น์ใน์อต่่สัาห์กรรมูเด่ยวิกัน์	ต่ลอดจัน์สัอดคัล้องกับ

ผู้ลประโยชน์์ใน์ระยะยาวิข้องบรษิัทัั	และผูู้มู่้สั�วิน์ไดเ้ส่ัยทัก่ฝ่่าย

เน์่�องจัากคัณะกรรมูการบริษัทััเป็น์ผูู้ก้ำากบัดแูลให้์บรษิัทััปฏิิบตั่ิ

ต่ามูห์ลักการกำากับดูแลกิจัการ

บริษััทัฯ	 ปฏิิบัติ่ต่ามูห์ลักเกณฑ์์ข้องสัำานั์กงาน์คัณะกรรมูการ

กำากับห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	 โดยมู่กรรมูการอิสัระ

อย�างน้์อย	 1	 ใน์	 3	 ข้องกรรมูการทัั�งห์มูด	 ทัั�งน่์�กรรมูการ												

ทัั�งคัณะได้ทัำาห์น้์าทั่�ใน์การกำากับดูแลบริษััทัอย�างเป็น์ธิรรมู	

โปร�งใสั	 เห์มูาะสัมูโดยคัำานึ์งถูึงผู้ลประโยชน์์ข้องบริษััทัเป็น์

สัำาคััญ

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ84 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



	 >>	คัำาช่�แจังวิิธิก่ารมูอบฉนั์ทัะ	การลงทัะเบย่น์	การแสัดงเอกสัาร

การเข้้าประช่มู	และการออกเสั่ยงลงคัะแน์น์

	 >>	 ข้้อมููลกรรมูการอสิัระทั่�ผูู้้ถูอ่ห้่์น์สัามูารถูพิจัารณาให์เ้ป็น์ผูู้รั้บ

มูอบฉัน์ทัะ	โดยมู่ประวิัต่ิคัรบถู้วิน์

	 >>	ข้ั�น์ต่อน์การเข้้าร�วิมูประช่มู

	 >>	ข้้อบังคัับบริษััทัเฉพาะทั่�เก่�ยวิกับการประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์	

	 >>	แผู้น์ทั่�สัถูาน์ทั่�จััดประช่มู

	 >>	ห์นั์งสั่อมูอบฉัน์ทัะทัั�ง	3	แบบ	ต่ามูทั่�กรมูพัฒน์าธิ่รกิจัการคั้า

	กระทัรวิงพาณชิยก์ำาห์น์ด	คัอ่	แบบ	ก.	เป็น์แบบห์นั์งส่ัอมูอบ

ฉัน์ทัะแบบทัั�วิไป	ซึ�งเป็น์แบบทั่�ง�ายไมู�ซับซ้อน์	แบบ	ข้.	เป็น์

ห์น์ังสั่อมูอบฉัน์ทัะทั่�กำาห์น์ดรายการต่�างๆ	ทั่�จัะมูอบฉัน์ทัะทั่�

ละเอ่ยดชัดเจัน์	และแบบ	คั.	เป็น์แบบห์น์ังสั่อมูอบฉัน์ทัะทั่�ใช้

เฉพาะกรณ่ผูู้้ถู่อห้่์น์เป็น์ผูู้้ลงทั่น์ต่�างประเทัศ	 และแต่�งตั่�งให้์								

ผูู้้ดูแลรักษัาทัรัพย์สัิน์	 (Custodian)	 ใน์ประเทัศไทัยเป็น์								

ผูู้้รับฝ่ากและดูแลห์่้น์

	 >>	บริษััทัฯ	 ได้กำาห์น์ดเป็น์แน์วิทัางปฏิิบัต่ิส่ับเน์่�องกัน์ทั่กปี												

ใน์การเปิดโอกาสัให้์ผูู้้ถู่อห้่์น์ใน์เร่�องการเสัน์อระเบ่ยบวิาระ

การประช่มูผูู้้ถู่อห้่์น์	 เสัน์อช่�อดำารงต่ำาแห์น่์งกรรมูการ	 และ								

สั�งคัำาถูามูก�อน์การประช่มูสัามูัญผูู้้ถู่อห์่น้์	โดยแจั้งผู้�าน์ระบบ

ข้�าวิข้องต่ลาดห์ลักทัรัพย์ฯ	ล�วิงห์น์้า	3	เด่อน์ก�อน์วิัน์สัิ�น์รอบ

บัญช่โดยประกาศห์ลักเกณฑ์์	 และระบ่ขั้�น์ต่อน์ชัดเจัน์ซึ�ง								

เผู้ยแพร�ไว้ิบน์เว็ิบไซต่บ์รษิัทัั	www.pranda.com	ใน์ช�วิงเด่อน์

ต่่ลาคัมูถูงึเด่อน์ธินั์วิาคัมูข้องทัก่ปีอย�างไมู�เป็น์ทัางการจัน์กวิ�า

จัะได้รับเป็น์ลายลักษัณ์อักษัรจัากผูู้้ถู่อห้่์น์	 โดยเลข้าน่์การ

บริษััทัจัะเป็น์ผูู้้พิจัารณากลั�น์กรองใน์เบ่�องต้่น์ก�อน์น์ำาเสัน์อ	

ต่�อให์้คัณะกรรมูการบริษััทัพิจัารณาคัวิามูจัำาเป็น์และคัวิามู

เห์มูาะสัมูข้องวิาระการประช่มูท่ั�ผูู้้ถู่อห้่์น์เสัน์อวิ�าคัวิรบรรจั่

เป็น์วิาระการประช่มูผูู้้ถู่อห้่์น์ห์ร่อไมู�	 โดยถู่อมูติ่ข้อง															

คัณะกรรมูการบริษััทัเป็น์ท่ั�สิั�น์ส่ัด	 และเร่�องทั่�ผู้�าน์คัวิามู										

เห์็น์ชอบจัากคัณะกรรมูการบริษััทัจัะบรรจั่เป็น์วิาระการ

ประช่มูใน์ห์น์ังส่ัอเชิญประช่มูผูู้้ถู่อห้่์น์พร้อมูข้้อคัิดเห์็น์ข้อง

คัณะกรรมูการบริษัทัั	และเร่�องท่ั�คัณะกรรมูการบริษัทััปฏิิเสัธิ

การบรรจั่เร่�องทั่�เสัน์อต่ามูห์ลักเกณฑ์์ท่ั�กำาห์น์ดจัะแจั้งเป็น์

เร่�องเพ่�อทัราบใน์การประช่มูผูู้ถู้อ่ห้่์น์พร้อมูระบเ่ห์ต่่ผู้ลใน์การ

ปฏิิเสัธิการบรรจั่เป็น์วิาระไวิ้ด้วิย						

  รายงานการปฏิิบัติตามหลิักการกำากับดู้แลิ  
  กิจการที่่�ด้่ของตลิาด้หลิักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย                                 
  (SET CG Principles & Guidelines)

1) สิที่ธุิของผู่้ถ์ือหุ้น

	 บริษััทัฯ	 กำาห์น์ดให้์มู่วัิน์ประช่มูผูู้้ถู่อห้่์น์ปีละคัรั�งภายใน์เวิลา									

ไมู�เกนิ์	4	เด่อน์นั์บตั่�งแต่�วินั์สิั�น์ส่ัดรอบปีบญัช่ข้องบรษิัทัั	เพ่�อเปิดโอกาสั

ให์ผูู้้้ถูอ่ห้่์น์	รวิมูถูงึนั์กลงทัน่์สัถูาบนั์รับทัราบถูงึผู้ลดำาเน์นิ์งาน์ข้องบริษัทัั

แสัดงคัวิามูคัิดเห์็น์	 และมู่สั�วิน์ร�วิมูใน์การต่ัดสัิน์ใจัใน์วิาระสัำาคััญต่�างๆ	

ข้องบรษิัทัั	ทัั�งน่์�บรษิัทััฯ	ไดมู่้การเต่ร่ยมูการประช่มูสัามูญัผูู้ถู้อ่ห้่์น์	ดงัน่์�

 ก่อนวันประชุมผู่้ถ์ือหุ้น

	 บริษััทัฯ	 คัำาน์ึงถูึงสัิทัธิิประโยชน์์ข้องผูู้้ถู่อห้่์น์เป็น์สัำาคััญ	 จึัง													

สั�งเสัริมูและคั่้มูคัรองการใช้สัิทัธิิข้องผูู้้ถู่อห้่์น์เพ่�อเป็น์ไปต่ามูกฎิห์มูาย

และต่ามูข้้อบังคัับข้องบริษััทั	 ทัั�งน่์�บริษััทัฯ	 ได้ให้์ข้้อมููลทั่�เก่�ยวิข้้องแก�								

ผูู้ถู้อ่ห้่์น์อย�างคัรบถู้วิน์	เพ่ยงพอ	และทันั์เวิลา	เพ่�อน์ำาไปใชก้ารต่ดัสันิ์ใจั

ใชส้ัทิัธิลิงมูติ่ออกเส่ัยงใน์เร่�องสัำาคัญั	รวิมูถึูงรบัทัราบผู้ลการดำาเนิ์น์งาน์

ข้องบรษิัทัั	โดยมู่การดำาเนิ์น์การแจัง้การเสัน์อระเบย่บวิาระการประช่มู

ผูู้้ถู่อห้่์น์	 เสัน์อช่�อผูู้้ดำารงต่ำาแห์น่์งกรรมูการ	 และสั�งคัำาถูามูก�อน์การ

ประช่มูสัามูัญผูู้้ถู่อห้่์น์	 โดยแจ้ังผู้�าน์ระบบเผู้ยแพร�ข้้อมููลต่ลาด														

ห์ลักทัรัพย์ฯ	 และระบ่ขั้�น์ต่อน์การเสัน์อวิาระดังกล�าวิเผู้ยแพร�ไว้ิบน์

เวิ็บไซต่์ข้องบริษััทัฯ

	 บริษััทัฯ	 จััดทัำาห์นั์ง ส่ัอ เชิญประช่มูผูู้้ ถู่ อ ห้่์น์ใน์ รูปแบบ

อิเล็กทัรอน์ิกสั์	(QR	Code)	โดยไฟ์ล์ข้้อมููลทั่�สัามูารถูดาวิน์์โห์ลดน์ั�น์มู่

ระเบ่ยบวิาระการประช่มูอย�างชัดเจัน์	และเอกสัารประกอบทัั�งช่ด	ซึ�งมู่

ทัั�งภาษัาไทัยและภาษัาอังกฤษั	 เพ่�ออำาน์วิยคัวิามูสัำาดวิกแก�ผูู้้ถู่อห้่์น์	

ทัั�งคัน์ไทัยและต่�างชาต่	ิโดยคัำานึ์งถึูงคัวิามูคัรบถู้วิน์	เพ่ยงพอข้องข้้อมููล

โดยใน์แต่�ละวิาระทั่�เสัน์อใน์ห์นั์งส่ัอเชญิประช่มู	บริษัทััฯ	กล�าวิถึูงข้้อเทัจ็ั

จัริงและเห์ต่่ผู้ล	ต่ลอดจัน์คัวิามูเห์็น์ข้องคัณะกรรมูการ	ทัั�งยังวิาระทั่�มู่

คัวิามูสัำาคััญต่�อผูู้้ถู่อห้่์น์ใน์การตั่ดสิัน์ใจั	 บริษััทัฯ	 ได้ระบ่ไว้ิใน์ห์นั์งส่ัอ

เชญิประช่มูสัามูญัผูู้ถู้อ่ห้่์น์	เช�น์	ใน์วิาระพิจัารณาแต่�งตั่�งกรรมูการ	และ

วิาระแต่�งตั่�งผูู้้สัอบบัญช่	 ได้มู่การระบ่ช่�อพร้อมูประวัิต่ิท่ั�ต่้องการเสัน์อ

แต่�งตั่�งช�วิยให้์ผูู้้ถู่อห้่์น์พิจัารณาคัวิามูสัามูารถูและคัวิามูเห์มูาะสัมู										

รวิมูถูึงข้้อมููลสัำาคััญ	ดังต่�อไปน์่�

	 >>	รายงาน์ประจัำาปีข้องบริษััทัทั่�มู่ข้้อมููลสัำาคััญเก่�ยวิกับบริษััทั	

และผู้ลการดำาเน์ิน์งาน์ใน์รอบปีทั่�ผู้�าน์มูา	

	 >>	รายละเอ่ยดข้้อมููลประกอบการพิจัารณาทั่กวิาระ	เช�น์	วิาระ

เล่อกต่ั�งกรรมูการแทัน์กรรมูการทั่�ต่้องออกต่ามูวิาระ	โดยมู่

ประวัิติ่ย�อข้องกรรมูการซึ�งประกอบด้วิย	 อาย่	 การศึกษัา	

ต่ำาแห์น่์งห์น์้าทั่�ใน์อด่ต่และปัจัจั่บัน์	 จัำาน์วิน์ห้่์น์ทั่�ถู่อข้อง							

บรษิัทััจัำาน์วิน์วิาระท่ั�ดำารงต่ำาแห์น่์งใน์บรษิัทัั	ต่ำาแห์น่์งใน์บรษิัทัั

จัดทัะเบ่ยน์	 และใน์กิจัการอ่�น์ท่ั�อาจัทัำาให์้เกิดคัวิามูขั้ดแย้ง

ทัางผู้ลประโยชน์์ต่�อบริษััทั	และข้้อพิพาทัทัางกฎิห์มูาย

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดูงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 85



	 	 สัำาห์รับการประช่มูสัามูัญผูู้้ถู่อห์่้น์ประจัำาปี	2563	ซึ�งประช่มู

เมู่�อวิัน์ทั่�	21	เมูายน์	2564	ไมู�มู่ผูู้้ถู่อห์่้น์ทั�าน์ใดเสัน์อระเบ่ยบวิาระการ

ประช่มู	การเสัน์อช่�อดำารงต่ำาแห์น่์งกรรมูการและการสั�งคัำาถูามูล�วิงห์น้์า

แต่�อย�างใด	 น์อกจัากน่์�คัณะกรรมูการบริษััทัได้จััดให์้มู่การพิจัารณา								

เร่�องอ่�น์ๆ	(ถูา้มู่)	ไวิ้ใน์ระเบย่บวิาระการประช่มูเพ่�อให์ผูู้้ถู้อ่ห้่์น์สัามูารถู

เสัน์อเร่�องเข้้าสูั�การพิจัารณาข้องทั่�ประช่มูได้โดยถู่อปฏิิบัต่ิต่ามูข้้อ

กำาห์น์ดกฎิห์มูายต่ามู	พ.ร.บ.บริษััทัมูห์าชน์จัำากัด	พ.ศ.	2535	มูาต่รา	

105	กล�าวิคั่อ	ผูู้้ถู่อห์่้น์ซึ�งมู่ห์่้น์น์ับรวิมูกัน์ได้ไมู�น์้อยกวิ�า	1	ใน์	3	ข้อง

จัำาน์วิน์ห้่์น์ท่ั�จัำาห์น่์ายได้ทัั�งห์มูดจัะข้อให์้ทั่�ประช่มูพิจัารณาเร่�องอ่�น์

น์อกจัากทั่�กำาห์น์ดไว้ิใน์ห์นั์งส่ัอน์ดัประช่มูอก่กไ็ด	้ซึ�งปรากฎิวิ�าไมู�มู่การ

เสัน์อเร่�องอ่�น์ๆ	 เพ่�อพิจัารณาลงมูต่ิมู่เพ่ยงข้้อเสัน์อแน์ะและข้้อซักถูามู

ทั่�ได้บัน์ทัึกไวิ้ใน์รายงาน์ประช่มูแล้วิเทั�าน์ั�น์

 วันประชุมผู่้ถ์ือหุ้น

	 ใน์ปี	2564	บรษิัทััฯ	ไดจ้ัดัการประช่มูผูู้้ถูอ่ห้่์น์	1	คัรั�ง	ไดแ้ก�		การ

ประช่มูสัามูัญผูู้้ถู่อห์่้น์ประจัำาปี	2563	ใน์วิัน์พ่ธิ	ทั่�	21	เมูษัายน์	2564	

เวิลา	14.00	น์.	ณ	ห์้องประช่มู	Auditorium	อาคัาร	B1	ชั�น์	5	ข้อง		

บริษััทัฯ	เลข้ทั่�	28	ซอยบางน์า	-	ต่ราด	28	แข้วิงบางน์าใต่้	เข้ต่บางน์า

กร่งเทัพมูห์าน์คัร	 และมู่การอำาน์วิยคัวิามูสัะดวิกแก�ผูู้้ถู่อห้่์น์ทั่�เข้้าร�วิมู

ประช่มู	ดังน์่�

	 >>	ปฏิิบตั่ติ่ามูมูาต่รการใน์การป้องกนั์คัวิบคัมู่โรคัไวิรัสัโคัโรน์า

	2019	(COVID-19)

	 >>	จััดการลงทัะเบ่ยน์ด้วิยระบบ		Barcode	โดยเปิดดำาเน์ิน์การ

ลงทัะเบ่ยน์ก�อน์เวิลาประช่มู	2	ชั�วิโมูง	และแมู้จัะพ้น์เวิลาลง

ทัะเบ่ยน์แล้วิยังเปิดโอกาสัให์้ผูู้้ถู่อห้่์น์ทั่�ประสังคั์จัะเข้้าร�วิมู

ประช่มูสัามูารถูลงทัะเบย่น์เข้้าร�วิมูประช่มูได้โดยไมู�เส่ัยสัทิัธิิ

	ห์ร่อต่�อเน์่�องจัน์กวิ�าการประช่มูจัะแล้วิเสัร็จั	

	 >>	จััดพิมูพ์รูปเล�มูห์นั์งส่ัอเชิญประช่มูฉบับสัมูบูรณ์	 พร้อมู

เอกสัารประกอบการพิจัารณาใน์แต่�ละวิาระ

 บริษััทัฯ	ได้ดำาเน์ิน์การการประช่มูต่ามูลำาดับ	ดังน์่�

	 1.	 ก�อน์เข้้าสูั�วิาระการประช่มูประธิาน์ท่ั�ประช่มูห์ร่อผูู้้ทั่�ได้รับ

มูอบห์มูายแน์ะน์ำาคัณะกรรมูการ	ประธิาน์คัณะกรรมูการช่ด

ย�อยต่�างๆ	ผูู้บ้รหิ์าร	ผูู้ส้ัอบบญัช่	ให้์ทั่�ประช่มูทัราบ	ต่ลอดจัน์

ให้์กรรมูการบริษัทััช่�แจังวิิธิก่ารดำาเน์นิ์การประช่มูและการลง

คัะแน์น์เสั่ยง	รวิมูทัั�งเปิดโอกาสัให์้ผูู้้ถู่อห์่้น์สัอบถูามูเก่�ยวิกับ

กระบวิน์การและวิิธิ่การลงคัะแน์น์เสั่ยง

	 2.		ดำาเน์นิ์การประช่มูผูู้ถู้อ่ห้่์น์ต่ามูลำาดับระเบย่บวิาระการประช่มู

ทั่�ได้แจั้งไว้ิใน์ห์นั์งส่ัอเชิญประช่มูสัามูัญผูู้้ถู่อห้่์น์	 อ่กทัั�งข้อ

อาสัาสัมูัคัรต่ัวิแทัน์จัากผูู้้ถู่อห้่์น์รายย�อย	 และต่ัวิแทัน์จัาก

สัมูาคัมูสั�งเสัริมูผูู้ล้งทัน่์ไทัย	เข้้าร�วิมูต่รวิจันั์บคัะแน์น์ท่ั�จัด่น์บั

คัะแน์น์ใน์แต่�ละวิาระข้องการประช่มู	ซึ�งไมู�มู่ผูู้้ถูอ่ห้่์น์อาสัาจังึ

ข้อคัวิามูอน่์เคัราะห์์ให์้ต่ัวิแทัน์จัากสัมูาคัมูสั�งเสัริมูผูู้้ลงทั่น์

ไทัยเป็น์ผูู้้สัังเกต่การณ์แทัน์ผูู้้ถู่อห์่้น์

	 3.	 บริษััทัจััดสัรรเวิลาได้อย�างเห์มูาะสัมูโดยไมู�มู่การเพิ�มูวิาระ

การประช่มูทั่�ไมู�ได้แจั้งให์้ผูู้้ถู่อห์่้น์ทัราบล�วิงห์น์้าใน์ทั่�ประช่มู	

รวิมูทัั�งไมู�มู่การแจักเอกสัารทั่�มู่ข้้อมููลสัำาคััญเพิ�มูเต่ิมูอย�าง

กระทััน์ห์ัน์	

	 4.	 จััดให้์มู่การนั์บคัะแน์น์เส่ัยงด้วิยบัต่รลงคัะแน์น์เส่ัยงใน์วิาระ

ทั่�จัะต้่องอน่์มัูติ่	และสัำาห์รับวิาระเล่อกตั่�งกรรมูการนั์บคัะแน์น์

เส่ัยงด้วิยบัต่รลงคัะแน์น์เส่ัยงเป็น์รายบ่คัคัล	 เพ่�อคัวิามู

โปร�งใสัและต่รวิจัสัอบได้	 โดยใน์ข้้อบังคัับบริษััทัได้กำาห์น์ด

ให์้ทั่�ประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์เล่อกต่ั�งกรรมูการด้วิยวิิธิ่	One	Share	 :	

One	Vote

	 5.	 ให้์สัิทัธิิผูู้้ถู่อห้่์น์ทั่�มูาร�วิมูประช่มูผูู้้ถู่อห้่์น์ภายห์ลังจัากทั่�										

การประช่มูเริ�มูแล้วิมู่สิัทัธิิออกเส่ัยงห์ร่อลงคัะแน์น์ใน์

ระเบ่ยบวิาระทั่�อยู�ระห์วิ�างการพิจัารณาและยังไมู�ได้ลงมูต่ิ

	 6.	 บัน์ทึักรายงาน์การประช่มูและบัน์ทึักการออกเส่ัยงใน์แต่�ละ

วิาระไวิ้อย�างคัรบถู้วิน์

	 จัำาน์วิน์ผูู้้เข้้าร�วิมูประช่มูผูู้้ถู่อห้่์น์ประจัำาปี	 2563	 โดยมู่ผูู้้ถู่อห้่์น์

ทั่�มูาประช่มูดว้ิยต่น์เองและโดยการมูอบฉนั์ทัะจัำาน์วิน์	27	ราย	รวิมูเป็น์

จัำาน์วิน์ห้่์น์	 274,536,286	 ห้่์น์	 ซึ�งแบ�งเป็น์	 มูาด้วิยต่น์เองจัำาน์วิน์	

192,413,463	ห้่์น์		และรับมูอบฉนั์ทัะจัำาน์วิน์	82,122,823	ห้่์น์	คิัดเป็น์

ร้อยละ	 50.93%	 ข้องจัำาน์วิน์ห้่์น์ทั่�จัำาห์น่์ายได้ทัั�งห์มูด	 จัำาน์วิน์	

539,026,606	ห์่้น์

	 ทัั�งน่์�	คัณะกรรมูการบริษัทััเข้้าร�วิมูประช่มูจัำาน์วิน์	10	คัน์	คัดิเป็น์

ร้อยละ	 100	 ข้องจัำาน์วิน์กรรมูการทัั�งห์มูด	 10	 คัน์	 และมู่ประธิาน์										

คัณะกรรมูการช่ดย�อยต่�างๆ	รวิมูถูงึกรรมูการผูู้้จัดัการ	และผูู้้สัอบบญัช่

เข้้าร�วิมูประช่มู																											

 หลิังวันประชุมสามัญผู่้ถ์ือหุ้น

	 บริษััทัฯได้มู่การดำาเน์ิน์การดังต่�อไปน์่�

	 1.	 	แจั้งมูต่ิทั่�ประช่มูสัามูัญผูู้้ถู่อห์่้น์ประจัำาปี	2563	ระบ่ผู้ลการ

ออกเส่ัยงลงคัะแน์น์ใน์แต่�ละเร่�องแยกประเภทัคัะแน์น์เส่ัยง	“

เห์็น์ด้วิย”	“ไมู�เห์็น์ด้วิย”	และ	“งดออกเสั่ยง”	พร้อมูแสัดง

สััดสั�วิน์คัะแน์น์เส่ัยงแต่�ละประเภทั	 โดยจััดสั�งแบบออน์ไลน์์

ผู้�าน์ระบบอเิล็คัทัรอน์กิสั	์(SETLink)	ไปยงัต่ลาดห์ลักทัรพัย์ฯ

และเปิดเผู้ยบน์เวิ็บไซต์่ข้องบริษััทั	 ทัั�งภาษัาไทัยและภาษัา

อังกฤษัใน์วิัน์ทัำาการถูัดไปห์ลังจัากประช่มูเสัร็จัสัิ�น์	

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ86 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



	 2.	 จัดัทัำารายงาน์ประช่มูสัามัูญผูู้ถู้อ่ห้่์น์ประจัำาปี	2563	เป็น์ลาย

ลักษัณ์อักษัร	 โดยบัน์ทึักสัาระสัำาคััญข้องแต่�ละเร่�องทั่�เสัน์อ

ต่�อทั่�ประช่มู	สัร่ปประเดน็์ข้้อซกัถูามูท่ั�สัำาคัญัข้องผูู้้ถูอ่ห้่์น์และ

คัำาช่�แจังข้องคัณะกรรมูการบริษัทัั	ต่ลอดจัน์ข้้อเสัน์อแน์ะและ

ข้้อคัิดเห์็น์เพิ�มูเต่ิมูข้องทั่�ประช่มู	 รวิมูทัั�งมูติ่ทั่�ประช่มูพร้อมู

คัะแน์น์เส่ัยงแต่�ละประเภทัและสััดสั�วิน์คัะแน์น์เส่ัยงข้อง							

แต่�ละเร่�องไว้ิอย�างคัรบถู้วิน์	 ชัดเจัน์โดยเลข้าน่์การบริษััทั			

และลงน์ามูรับรองโดยประธิาน์ท่ั�ประช่มู	 และกรรมูการ													

ผูู้้มู่อำาน์าจัลงน์ามูข้องบริษััทั	

	 3.	 น์ำาสั�งรายงาน์การประช่มูไปยังต่ลาดห์ลักทัรัพย์ฯ	 และ

สัำานั์กงาน์คัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพยแ์ละต่ลาดห์ลักทัรัพย์

รวิมูถูงึกรมูพฒัน์าธิร่กจิัการคัา้	ภายใน์	14	วินั์ห์ลงัวินั์ประช่มู

ต่ามูข้้อกำาห์น์ดข้องต่ลาดห์ลักทัรัพย์ฯ	 เพ่�อเป็น์เอกสัาร							

ต่รวิจัสัอบและอ้างอิง	 ต่ลอดจัน์เผู้ยแพร�บน์เวิ็บไซต์่ข้อง

บริษััทัเมู่�อวิัน์ทั่�	19	มู่น์าคัมู	2564	ต่ลอดจัน์ได้เผู้ยแพร�ภาพ

และเสั่ยงข้องการประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์บน์เวิ็บไซต่์ข้องบริษััทัฯ

   จัากการดำาเนิ์น์การดังกล�าวิ	สั�งผู้ลให์้บริษััทัฯ	ได้

รับการประเมูิน์คั่ณภาพการจััดประช่มูผูู้้ถู่อห้่์น์

ประจัำาปี	(Annual	General	Meeting:	AGM)	โดย

สัมูาคัมูสั�งเสัริมูผูู้้ลงทั่น์ไทัยด้วิยคัะแน์น์	 98.5	

คัะแน์น์จัากคัะแน์น์เต็่มู	 100	 คัะแน์น์	 ซึ�งช�วิง

คัะแน์น์อยู�ใน์ระดับ“ด่เย่�ยมู”

2) การปฏิิบัติต่อผู่้ถ์ือหุ้นอย่างเที่่าเที่่ยมกัน

	 บริษััทัฯ	 ได้ยึดถู่อห์ลักการปฏิิบัต่ิต่�อผูู้้ถู่อห้่์น์ทั่กรายอย�างเทั�า

เทั่ยมูกัน์ต่ามูกฎิระเบ่ยบห์ลกัเกณฑ์ข์้องสัำาน์กังาน์คัณะกรรมูการห์ลกั

ทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	 (ก.ล.ต่.)	 และต่ลาดห์ลักทัรัพย์แห์�ง

ประเทัศไทัย	 และให์้คัวิามูสัำาคััญถึูงการปฏิิบัติ่ต่�อผูู้้ถู่อห้่์น์และปกป้อง

สัิทัธิิข้ั�น์พ่�น์ฐาน์ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์ทั่�คัวิรจัะได้รับ	โดยได้ดำาเน์ิน์การ	ดังน์่�

	 1.		เพ่�อเคัารพสัทิัธิขิ้องผูู้้ถูอ่ห้่์น์	บริษัทััฯ	ได้เผู้ยแพร�ห์นั์งส่ัอเชญิ

ประช่มูสัามูญัผูู้ถู้อ่ห้่์น์ฉบบัสัมูบรูณ์ไวิบ้น์เว็ิบไซต่	์รวิมูทัั�งจัดั

สั�งห์นั์งส่ัอเชิญประช่มูสัามูัญผูู้้ถู่อห้่์น์ทัางไปรษัณ่ย์ให์้แก�												

ผูู้้ถู่อห้่์น์ล�วิงห์น้์า	 ทัั�งฉบับภาษัาไทัยและภาษัาอังกฤษั	ต่ามู

ห์ลักเกณฑ์์ท่ั�กำาห์น์ด	โดยได้ระบถึู่งห์นั์งส่ัอมูอบฉัน์ทัะสัำาห์รับ

ผูู้้ถู่อห้่์น์ทั่�ไมู�สัามูารถูมูาเข้้าร�วิมูการประช่มูได้ล�วิงห์น้์าก�อน์

วินั์ประช่มูไมู�น์อ้ยกวิ�า	21	วินั์	ต่ามูห์ลกัเกณฑ์์ข้องกรมูพฒัน์า

ธิ่รกิจัการคั้าโดยได้ช่�แจังรายละเอ่ยดถึูงแน์วิทัางการลง

คัะแน์น์เส่ัยงให์้แก�บ่คัคัลอ่�น์	 ห์ร่อกรรมูการอิสัระ	 ต่ลอดจัน์								

ผูู้้ดูแลรักษัาทัรัพย์สัิน์เป็น์ผูู้้รับฝ่ากและดูแลห้่์น์	 ใน์กรณ่ทั่�											

ผูู้้ถู่อห์่้น์ไมู�มู่สััญชาต่ิไทัย	เป็น์ต่้น์	

98.5%

	 2.	 จััดให์้มู่กระบวิน์การและช�องทัางให์้ผูู้้ถู่อห้่์น์สั�วิน์น้์อยมู่										

สั�วิน์ร�วิมูใน์การเสัน์อวิาระการประช่มู	เสัน์อช่�อบค่ัคัลเพ่�อเข้้า

ดำารงต่ำาแห์น่์งกรรมูการ	และสั�งคัำาถูามูเป็น์การล�วิงห์น้์าก�อน์

วิัน์ประช่มูใน์ช�วิงเด่อน์ต่่ลาคัมู-ธิัน์วิาคัมู	 เป็น์ประจัำาทั่กปี	

โดยผูู้้ถู่อห้่์น์รายเด่ยวิห์ร่อห์ลายรายรวิมูกัน์	 ถู่อห้่์น์ไมู�น้์อย

กวิ�าร้อยละ	 5	 ข้องห้่์น์ทั่�มู่สัิทัธิิออกเส่ัยงทัั�งห์มูดข้องบริษััทั		

ทัั�งน่์�การเสัน์อวิาระการประช่มูห์ร่อเสัน์อช่�อบ่คัคัลเพ่�อเป็น์

กรรมูการต้่องเป็น์ไปต่ามูกฎิห์มูายและข้้อบังคัับข้องบริษััทั	

รวิมูถึูงห์ลักเกณฑ์์ท่ั�บรษิัทััฯ	กำาห์น์ด	ซึ�งเผู้ยแพร�รายละเอย่ด

บน์เวิ็บไซต่์ข้องบริษััทัฯ

	 3.	 เพ่�อให์เ้กิดคัวิามูโปร�งใสัและต่รวิจัสัอบคัวิามูน์า่เช่�อถู่อให์แ้ก�

ผูู้้ถู่อห้่์น์	 บริษััทัฯ	 จัึงไมู�มู่การเพิ�มูวิาระการประช่มูห์ร่อ

เปล่�ยน์แปลงข้้อมููลสัำาคััญ	 โดยไมู�ได้แจ้ังให้์ผูู้้ถู่อห้่์น์ทัราบ						

ล�วิงห์น้์า	รวิมูทัั�งจัดัให้์มู่การใชบ้ตั่รลงคัะแน์น์เส่ัยงใน์ทัก่วิาระ

ต่ลอดจัน์วิาระการแต่�งต่ั�งกรรมูการเป็น์รายคัน์ใน์วินั์ประชมู่

ผูู้้ถู่อห์่้น์	

	 4.	 บริษััทัฯ	มู่การออกห์่้น์ห์น์ึ�งประเภทั	(One	class	of	share)	

ซึ�งก็คั่อ	 ห้่์น์สัามูัญ	 และให์้สิัทัธิิแก�ผูู้้ถู่อห้่์น์ใน์การออกเส่ัยง						

ลงคัะแน์น์แบบห์น์ึ�งห์่้น์ต่�อห์น์ึ�งเสั่ยง

	 5.	 บริษััทัฯ	 ไมู�มู่โคัรงสัร้างแบบกล่�มูธิ่รกิจัทั่�มู่การทัำารายการ

ระห์วิ�างกัน์ใน์ลักษัณะทั่�อาจัมู่คัวิามูข้ัดแยง้ข้องผู้ลประโยชน์์

	 6.	 บรษิัทััฯ	จัดัทัำาคัู�มู่อการกำากบัดแูลกจิัการทั่�ด่และจัรรยาบรรณ

ธิ่รกิจั	 (ฉบับปรับปร่ง	คัรั�งทั่�	 8)	ซึ�งกำาห์น์ดห์ลักเกณฑ์์และ

แน์วิปฏิิบัต่ิทั่�ด่	 โดยมู่น์โยบายป้องกัน์การใช้ข้้อมููลภายใน์				

ข้องบริษััทั	 และได้เผู้ยแพร�เพ่�อให์้กรรมูการ	 ผูู้้บริห์าร	 และ

พน์ักงาน์	ข้องบริษััทัฯ	ปฏิิบัต่ิ	ดังน์่�

	 	 6.1	จัากน์ิยามูข้องประกาศคัณะกรรมูการกำากับต่ลาดทั่น์ทั่�	

ทัจั.23/2551	 กำาห์น์ดให์้กรรมูการ	 และผูู้้บริห์ารสั่�ราย

แรก	 รวิมูถูึงคัู�สัมูรสัและบ่ต่รทั่�ยังไมู�บรรล่น์ิต่ิภาวิะข้อง

กรรมูการและผูู้้บริห์ารข้องบริษััทัมู่ห์น์้าทั่�ต่้องรายงาน์

การถู่อคัรองห์ลักทัรัพย์	 ต่�อสัำานั์กงาน์คัณะกรรมูการ

กำากับห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์ต่ามูมูาต่รา	 59	

แห์�งพระราชบัญญัติ่ห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	

พ.ศ.	 2535	 พร้อมูทัั�งจััดสั�งรายงาน์ต่�อคัณะกรรมูการ

บรษิัทััทัก่คัรั�งทั่�มู่การซ่�อ	ข้าย	โอน์	ห์ร่อรบัโอน์ห์ลกัทัรพัย์

ภายใน์วัิน์เด่ยวิกับทั่�สั�งรายงาน์ต่�อสัำานั์กงาน์คัณะกรรมูการ

กำากับห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดูงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 87



	 	 6.2	ใน์ปี	2564	ไมู�มู่กรรมูการและผูู้้บรหิ์ารข้องบริษัทััฯ	ทั่�ซ่�อ

ข้ายห์ลักทัรัพย์โดยใช้ข้้อมููลภายใน์ต่ามูท่ั�บริษััทัฯ	 ได้

ประกาศน์โยบายการใช้ข้้อมููลภายใน์	 และการซ่�อข้าย

ห์ลักทัรัพย์ข้องกรรมูการ	ผูู้้บริห์าร	และ	บ่คัคัลซึ�งรู้ห์ร่อ

คัรอบคัรองข้้อมููลภายใน์ห์ร่อทั่�สัามูารถูเข้้าถึูงข้้อมููล

ภายใน์	 รวิมูถูึงผูู้้ ใกล้ชิดทั่�มู่พฤติ่กรรมูการซ่�อข้าย														

ทั่�ผู้ิดปกต่ิไวิ้บน์อิน์ทัราเน์็ต่ข้องบริษััทั

	 7.	 กำาห์น์ดให้์กรรมูการ	 ผูู้้บริห์าร	 รวิมูถูึงคัู�สัมูรสัและบ่ต่รทั่�ยัง

ไมู�บรรล่นิ์ต่ิภาวิะข้องกรรมูการและผูู้้บริห์าร	 และพน์ักงาน์

ข้องบรษิัทััและบรษิัทััใน์เคัร่อประสังค์ัทั่�จัะซ่�อข้ายห์ลักทัรพัย์

ข้องบริษััทัจัะต่้องแจั้งคัวิามูประสังค์ั	 ใน์การซ่�อห์ร่อข้าย							

ห์ลักทัรัพย์มูายังเลข้าน่์การบริษััทัอย�างน์้อย	 1	 วัิน์ล�วิงห์น์้า

ก�อน์ทัำาการซ่�อข้าย

	 8.	 ห์ากมู่รายการทั่�เก่�ยวิโยงจัะต่อ้งข้ออน่์มูตั่จิัากผูู้ถู้อ่ห้่์น์ต่ามูข้้อ

กำาห์น์ดต่ลาดห์ลักทัรัพย์ฯ	ก�อน์ทั่�จัะเข้้าทัำารายการ	บริษััทัฯ

จัะมู่การเปิดเผู้ยรายละเอ่ยดและเห์ต่่ผู้ลข้องการทัำารายการ	

ต่ลอดจัน์คัวิามูเห์น็์ข้องคัณะกรรมูการบริษัทััเก่�ยวิกับรายการ

ดังกล�าวิให์้ผูู้้ถู่อห์่้น์ทัราบอย�างชัดเจัน์ก�อน์ทั่�จัะทัำารายการ

	 9.	 บริษััทัฯ	ได้เปิดเผู้ยรายการระห์วิ�างกัน์	ต่ามูราคัาต่ลาดและ

เป็น์ไปต่ามูปกติ่ธิ่รกิจัต่ามูข้้อกำาห์น์ดข้องต่ลาดห์ลักทัรัพย์	

ซึ�งมู่รายละเอ่ยดต่ามู	“ห์มูายเห์ต่่ประกอบงบการเงิน์”	และ	

“รายการระห์วิ�างกัน์”	

	 10.บริษััทัฯ	 ไมู�มู่รายการทั่�เป็น์การให์้คัวิามูช�วิยเห์ล่อทัางการ

เงนิ์แก�บรษิัทััฯทั่�ไมู�ใช�บรษิัทััย�อยข้องบรษิัทัั	รวิมูทัั�งโคัรงสัรา้ง

การถู่อห์่้น์ไมู�มู่การถู่อห์่้น์ไข้วิ้ใน์กล่�มูบริษััทัฯ

	 11.บริษััทัฯ	 กำาห์น์ดให์้พน์ักงาน์ทั่กระดับรายงาน์ต่�อบริษััทัฯวิ�า

ต่น์เองมู่ห์ร่อไมู�มู่รายการทั่�อาจัเป็น์ผู้ลประโยชน์์ทั่�ข้ัดกัน์กับ

ผู้ลประโยชน์์ข้องบริษััทัฯ	ห์ร่อไมู�

3) การคุำานึงถ์ึงบที่บาที่ของผู่้ม่ส่วนได้้เส่ย

 บรษิัทััฯ	เคัารพสัทิัธิขิ้องผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัยข้องทัก่กล่�มู	และมู่น์โยบาย

ทั่�จัะให์้แต่�ละกล่�มูได้รับสิัทัธิินั์�น์อย�างเต่็มูท่ั�ไมู�วิ�าจัะเป็น์ผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัย

ภายใน์	ไดแ้ก�	พนั์กงาน์	ผูู้บ้รหิ์ารบรษิัทััฯ	และบรษิัทััย�อย	ผูู้มู่้สั�วิน์ไดเ้ส่ัย

ภายน์อก	ไดแ้ก�	ผูู้ถู้อ่ห้่์น์	ลกูคัา้	คัู�คัา้	เจัา้ห์น่์�	คัู�แข้�ง	ต่ลอดจัน์สัาธิารณชน์

และสัังคัมู	 โดยได้กำาห์น์ดเป็น์จัรรยาบรรณ	 “วิ�าด้วิยผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัย”									

ไวิ้ใน์หั์วิข้้อจัรรยาบรรณธิ่รกิจัโดยรวิมูอยู�ใน์คัู�มู่อห์ลักการกำากับดูแล

กิจัการและจัรรยาบรรณธิ่รกิจั	 	 (ฉบับปรับปร่ง	 คัรั�งทั่�	 8)	 เมู่�อวัิน์ท่ั�											

12	 พฤศจัิกายน์	 2564	 ทัั�งน่์�ใน์ปี	 2564	 บริษััทัฯ	 ได้ปฏิิบัต่ิต่�อกล่�มู														

ผูู้้มู่สั�วิน์ได้เสั่ยข้องบริษััทัดังน์่�

 1.  ผ่้ถึือหุ่้น

	 			 บริษััทัฯ	 มู่�งมัู�น์ท่ั�จัะดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัด้วิยจัริยธิรรมู	 และเป็น์

ต่ัวิแทัน์ทั่�ด่ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์	 เพ่�อให์้เกิดประโยชน์์สัูงสั่ด	 มู่คัวิามู

โปร�งใสั	และเพิ�มูมููลคั�าระยะยาวิให์ผูู้้ถู้อ่ห้่์น์	โดยคัำานึ์งถูงึคัวิามู

เจัริญเต่ิบโต่และคัวิามูมูั�น์คัง	ด้วิยผู้ลต่อบแทัน์ทั่�ด่และยั�งย่น์	

จัึงได้กำาห์น์ดน์โยบายและแน์วิปฏิิบัต่ิทั่�ด่ต่�อผูู้้ถู่อห้่์น์	 โดยทั่�

ปฏิิบัติ่ห์น้์าทั่�ด้วิยคัวิามูซ่�อสััต่ย์ส่ัจัริต่ไมู�มู่การกระทัำาใดๆ								

อัน์สั�งผู้ลให์้เกิดข้้อข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชน์์ห์ร่อริดรอน์สิัทัธิิ

ข้องผูู้ถู้อ่ห้่์น์	ซึ�งเก่�ยวิข้้องกบัการไมู�เคัารพสิัทัธิขัิ้�น์พ่�น์ฐาน์ข้อง

ผูู้้ถู่อห้่์น์	 ห์ร่อการใช้ข้้อมููลภายใน์ข้องพน์ักงาน์ทั่กระดับ																			

ใน์ทัางมิูคัวิร	 บริษััทัฯได้มู่การเสัริมูสัร้างคัวิามูสััมูพัน์ธ์ิอัน์ด่

และส่ั�อสัารกับผูู้ถู้อ่ห้่์น์	และนั์กลงทัน่์	ต่ลอดจัน์มู่การเปิดเผู้ย

ข้้อมููลอย�างโปร�งใสัและเป็น์ธิรรมูผู้�าน์กิจักรรมูและช�องทัาง

ต่�างๆ	 เช�น์	 การเปิดเผู้ยข้้อมููลต่�อสัาธิารณชน์	 ผู้�าน์รูปแบบ		

สั่�อต่�างๆ	ต่�อต่ลาดห์ลักทัรัพยแ์ห์�งประเทัศไทัย	และสัำานั์กงาน์

คัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	 ใน์								

รปูแบบสัารสัน์เทัศออน์ไลน์์	รวิมูถูงึการให์ข้้�าวิกับส่ั�อมูวิลชน์

ต่ลอดทัั�งปี	 และไมู�แสัวิงห์าผู้ลประโยชน์์ให้์ต่น์เองและผูู้้อ่�น์

จัากการปฏิิบัต่ิห์น์้าทั่�

 2. ล่กค์้า

			 		 บริษััทัฯ	 กำาห์น์ดจัรรณยาบรรณธิ่รกิจัเพ่�อปฏิิบัต่ิต่�อลูกคั้า							

ทั่กรายอย�างเป็น์ธิรรมูและกำาห์น์ดบทับาทั	คัวิามูรับผู้ิดชอบ

ต่�อลูกคั้าไวิ้อย�างชัดเจัน์	 ต่ลอดจัน์ได้รับการรับรองระบบ

มูาต่รฐาน์	 Responsible	 Jewellery	 Concil	 (RJC)	 ซึ�งเป็น์

องคั์กรใน์การสัร้างมูาต่รฐาน์การผู้ลิต่จิัวิเวิลร่�ทั่�คัำานึ์งถึูง		

คัวิามูรบัผู้ดิชอบต่�อสิั�งแวิดลอ้มูและสัังคัมู	โดยบรษิัทััฯ	เอาใจั

ใสั�ใจัให์ล้กูคั้าไดร้บัสันิ์คั้าและบรกิารทั่�มู่คั่ณภาพ	และเช่�อถู่อ

ได้โดยได้น์ำาระบบบริห์ารคั่ณภาพมูาต่รฐาน์สัากล	 ISO	

9001:2015	 ซึ�งมู่�งมัู�น์ผู้ลิต่เคัร่�องประดับ	 และอัญมูณ่ทั่�มู่

คั่ณภาพมูาต่รฐาน์สัากลโดยทั่มูงาน์ท่ั�มู่คัวิามูชำาน์าญทั่�ผู้�าน์

การคัวิบคัมู่คัณ่ภาพทัก่ขั้�น์ต่อน์เพ่�อสั�งมูอบสันิ์คัา้ได้ต่รงเวิลา

มู่�งให้์ลูกคั้าได้รับคัวิามูพึงพอใจัสูังส่ัดด้วิยคัวิามูใสั�ใจัท่ั�จัะ

พฒัน์าอย�างต่�อเน์่�อง	สัร้างผู้ลผู้ลิต่ท่ั�ลกูคัา้ต่อ้งการและพอใจั

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ88 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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มูากทั่�สั่ดด้วิยการใช้ทัรัพยากร	เวิลา	บ่คัลากร	เงิน์ทั่น์	วิัสัด่	

เคัร่�องจัักรอ่ปกรณ์	 ข้้อมููล	 เทัคัโน์โลย่	 และวิิธิ่การอย�างมู่

ประสิัทัธิิภาพและประสัิทัธิิผู้ลมูากทั่� ส่ัดโดยธิำารงไวิ้ซึ�ง

คั่ณภาพอาช่วิอน์ามูัย	คัวิามูปลอดภัย	และสัิ�งแวิดล้อมูอย�าง

เคัร�งคัรัดและต่�อเน์่�อง	 รวิมูถูึงมู่กลไกและระบบการบริการ

ลกูคัา้เพ่�อให้์ลกูคัา้ได้รบัการต่อบสัน์องผู้ลอย�างรวิดเรว็ิสั�งผู้ล

ให้์บริษััทัฯ	ผู้�าน์การต่รวิจัประเมูิน์จัาก	Global	group		United 

Kingdom		และซึ�งรบัรองโดย	UKAS		Management	Systems	

มู่อาย่การรบัรอง	3	ปี	ซึ�งมู่ผู้ลตั่�งแต่�	17		ธัิน์วิาคัมู	2561	-	17	

ธิัน์วิาคัมู	2564					

  3. ค์่่ค์้าและเจุ้าห่น่�

	 			 บริษัทััฯ	กำาห์น์ดจัรรยาบรรณต่�อคัู�คัา้และเจัา้ห์น่์�อย�างชัดเจัน์

และมู่กระบวิน์การใน์การคััดเล่อกคัู�ค้ัาไว้ิอย�างเป็น์รูปธิรรมู	

ทัั�งน์่�บริษััทัฯ	ได้จััดทัำาจัรรยาบรรณธิ่รกิจัและคัู�มู่อมูาต่รการ

ต่�อต่้าน์การคัอร์รัปชั�น์	 เพ่�อใช้เป็น์แน์วิทัางใน์การปฏิิบัต่ิต่�อ		

คัู�คั้าอย�างโปร�งใสัและเทั�าเทั่ยมู	 โดยบริษััทัฯ	 ได้กำาห์น์ด

คั่ณสัมูบัต่ิข้องคัู�คั้า	 ซึ�งพิจัารณาจัากคัวิามูมัู�น์คังและคัวิามู							

น์่าเช่�อถู่อข้ององคั์กร	 และได้รับรองมูาต่รฐาน์	 ISO	 9001				

รวิมูทัั�งมู่เอกสัารรบัรองทั่�สัำาคัญัข้องบริษัทัั	สัถูาน์ะทัางการเงนิ์

ทั่�มัู�น์คัง	มู่ประวัิต่กิารสั�งมูอบงาน์และสิัน์ค้ัา	ต่ามูกำาห์น์ดและ

มู่ประสัิทัธิิภาพ	 คั่ณภาพ	 และมูาต่รฐาน์	 ต่ลอดจัน์ราคัาทั่�

เห์มูาะสัมู	 ทัั�งน่์�บริษััทัฯ	 จัะน์ำารายละเอ่ยดข้องคัู�คั้ามูา

พิจัารณาเปร่ยบเทั่ยบกัน์อย�างน์้อย	3	รายข้ึ�น์ไป	เพ่�อคัวิามู

เสัมูอภาคักนั์	บริษัทััฯ	จัะไมู�เร่ยกร้องผู้ลประโยชน์์ใดๆ	ทั่�อาจั

น์ำาไปสูั�คัวิามูอย่ติ่ธิรรมู	 และปฏิิบัต่ิต่ามูสััญญาและเง่�อน์ไข้						

ทั่�ต่กลงกัน์ไว้ิอย�างเคัร�ดคัรัด	 น์อกจัากน่์�บริษััทัฯ	 ปฏิิบัต่ิต่�อ								

คัู�คั้าและเจั้าห์น่์�อย�างเป็น์ธิรรมูและชำาระห์น่์�คั่น์ต่�อเจั้าห์น่์�								

ต่รงต่�อเวิลาต่ามูเง่�อน์ไข้ท่ั�กำาห์น์ดโดยจัะปฏิิบัติ่ต่ามูเง่�อน์ไข้	

ข้้อกำาห์น์ดข้องสััญญาและพัน์ธิะทัางการเงิน์อย�างเคัร�งคัรัด	

ทัั�งน่์� ใน์กรณ่ท่ั� มู่ เห์ต่่อัน์คัวิรต้่องเปล่�ยน์แปลงเง่�อน์ไข้										

ห์ร่อเมู่�อมู่เห์ต่่สัำาคััญอัน์อาจักระทับต่�อสัถูาน์ะการเงิน์														

โดยมู่นั์ยสัำาคััญ	 และอาจักระทับต่�อห์น่์�ท่ั�ต่้องชำาระ	 บริษััทัฯ	

จัะแจั้งให์้เจั้าห์น่์�ทัราบเพ่�อร�วิมูกัน์ห์าวิิธิ่ป้องกัน์	 ห์ร่อแก้ไข้	

และไมู�ให้์เกิดคัวิามูเส่ัยห์าย	 ต่ลอดจัน์จัะน์ำาสิัน์เช่�อทั่�เจั้าห์น่์�	

ห์ร่อสัถูาบัน์ทัางการเงิน์อน่์มูัต่ิมูาใช้ต่ามูวิัต่ถู่ประสังคั์ข้อง	

บริษััทัฯ	ต่ามูทั่�แสัดงเจัต่น์าไวิ้ต่�อเจั้าห์น์่�ห์ร่อสัถูาบัน์การเงิน์

 4.  ค์่่แข่งทางการิ่ค์้า

						 บริษัทััฯ	ดำาเน์นิ์ธิร่กจิัโดยมู่น์โยบายการปฏิิบตั่ติ่�อคัู�แข้�งอย�าง

เป็น์ธิรรมูภายใต้่กรอบกต่กิาการแข้�งข้นั์ทัางการคัา้ทั่�โปร�งใสั

ต่ามูกฎิห์มูายและจัรรยาบรรณธิ่รกิจัวิ�าด้วิยการปฏิิบัต่ิ											

ต่�อการแข้�งข้ัน์ทัางการคั้า	รวิมูถูึงจัะไมู�ปฏิิบัต่ิห์ร่อละเมูิดสัิ�ง

อัน์ใดทั่�น์ำาไปสูั�การแสัวิงห์าข้้อมููลทั่�เป็น์คัวิามูลับข้องคัู�แข้�ง

โดยวิิธิ่ฉ้อฉล	 ต่ลอดจัน์ไมู�ละเมูิดทัรัพย์สัิน์ทัางปัญญาข้อง								

คัู�แข้�ง	 น์อกจัากน่์�บริษััทัฯ	 ยังละเวิ้น์จัากการกล�าวิห์าให์้ร้าย

โดยปราศจัากคัวิามูจัริง	 และไมู�ทัำาลายช่�อเส่ัยงข้องคัู�แข้�ง	

ต่ลอดจัน์ไมู�ทัำาการผูู้กข้าดการจััดสัรรรายได้และสั�วิน์แบ�ง

การต่ลาด

 5. พนักงาน 

			 				บรษิัทััฯ	ใสั�ใจัและต่ระห์นั์กใน์คัณ่คั�าข้องบค่ัลากร	และเช่�อมัู�น์

วิ�า	บค่ัลากรเป็น์ปัจัจัยัสัำาคัญัท่ั�ส่ัดใน์การประกอบธิร่กจิั	จังึให์้

คัวิามูสัำาคััญใน์การดูแลพน์ักงาน์ให์้ได้รับการสั�งเสัริมูและ

พัฒน์าอย�างต่�อเน์่�อง	 โดยมู่การกำาห์น์ดน์โยบายและแน์วิ

ปฏิิบัต่ิเก่�ยวิกับคั�าต่อบแทัน์และสัวิัสัดิการแก�พนั์กงาน์	 และ

ได้กำาห์น์ดน์โยบายการเคัารพใน์สิัทัธิิข้องพน์ักงาน์ใน์คัู�มู่อ

ห์ลักการกำากบัดูแลกจิัการทั่�ด่ฯ	บริษัทััฯ	ยดึมัู�น์ใน์การปฏิิบัต่ิ

ต่�อพน์ักงาน์ด้วิยคัวิามูเทั�าเทั่ยมูกัน์และเป็น์ธิรรมู	 โดยไมู�มู่

ข้้อยกเวิน้์ใน์เร่�องถูิ�น์กำาเน์ดิ	เช่�อชาต่	ิศาสัน์า	เพศ	สัถูาน์ภาพ

การสัมูรสั	ภาษัา	ห์ร่อต่ำาแห์น่์ง	รวิมูทัั�งไมู�มู่การสันั์บสัน่์น์การ

ใช้แรงงาน์เด็ก	 การคั้ามูน่์ษัย์	 และไมู�สันั์บสัน่์น์แน์วิทัางการ	

ทั่จัริต่คัอร์รัปชั�น์ทั่กรูปแบบ	

 6. ชิุ้มชิ้นและสุังค์มสุ่วนริ่วม           

						 บริษััทัฯ	 ต่ระห์นั์กถูึงคัวิามูรับผู้ิดชอบต่�อสัังคัมูโดยคัำานึ์งถูึง

ผู้ลกระทับด้าน์สิั�งแวิดล้อมูทั่�สั�งผู้ลต่�อพน์ักงาน์	 ช่มูชน์	 และ

ต่ลอดจัน์ผูู้้ทั่�เก่�ยวิข้้องจัึงได้กำาห์น์ดน์โยบายเพ่�อคัวิบคั่มู							

และลดผู้ลกระทับด้าน์สิั�งแวิดล้อมู	 ทัรัพยากรธิรรมูชาต่ิ								

และพลังงาน์	เพ่�อให้์ผูู้้บริห์าร	พน์ักงาน์	ผูู้้ทั่�เก่�ยวิข้้องทั่กคัน์			

มู่สั�วิน์ร�วิมูและยึดถู่อปฏิิบัต่ิ

 

	 	 บริษััทัฯ	สัน์ับสัน์่น์ให์้	พน์ักงาน์และผูู้้มู่สั�วิน์ได้เสั่ยมู่สั�วิน์ร�วิมู

ใน์การดูแลและปฏิิบัต่ิต่ามูกฎิห์มูาย	กฎิระเบ่ยบทั่�เก่�ยวิข้้อง

กบัห์ลักการกำากับดแูลกจิัการทั่�ด่	และจัรรยาบรรณทัางธิร่กจิั

รวิมูทัั�งรายงาน์และร้องเร่ยน์		การกระทัำาผู้ิดกฎิห์มูาย	ห์ร่อ	

จัรรยาบรรณ	 ห์ร่อ	 พฤต่ิกรรมูทั่�อาจัสั�อถูึงการทั่จัริต่ห์ร่อ

ประพฤติ่มูชิอบโดยแจัง้ผู้�าน์ช�องทัางติ่ดต่�อรบัเร่�องรอ้งเร่ยน์

 

	 	 ทัั�งน่์�ใน์ปี	 2564	 บริษััทัฯ	 ไมู�ได้มู่การฝ่่าฝืน์กฎิห์มูายด้าน์

แรงงาน์	 การจั้างงาน์	 ผูู้้บริโภคั	 การแข้�งข้ัน์ทัางการคั้า															

สิั�งแวิดล้อมู	 และไมู�ได้รับการร้องเร่ยน์ใดๆ	 จัากผูู้้มู่สั�วิน์													

ได้เสั่ย

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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ก่จุกริ่ริ่ม     จุำานวน (ค์ริ่ั�ง)

สััมูภาษัณ์พิเศษัผู้�าน์โทัรทััศน์์	 21

ประชาสััมูพัน์ธิ์ข้�าวิข้ององคั์กร		 305

ศึกษัาดูงาน์และเย่�ยมูชมูกิจัการ	 4

เผู้ยแพร�	Newsletter		 6

แจั้งข้�าวิต่ลาดห์ลักทัรัพย์	 26

การพบปะน์ักลงทั่น์	(Opportunity	Day)	 4

4) การเปิด้เผ่ยข้อมูลิแลิะคุวามโปร่งใส

	 บริษััทัฯได้เปิดเผู้ยข้้อมููลกับผูู้้ถู่อห้่์น์	 น์ักลงทั่น์	 น์ักวิิเคัราะห์์							

ห์ลักทัรพัย์	และผูู้ส้ั่�อข้�าวิ	โดยมู่กรรมูการผูู้้จัดัการ	และผูู้้บริห์ารระดับสังู

เป็น์ผูู้้แถูลงผู้ลการดำาเน์ิน์งาน์ให้์ข้้อมููลเพิ�มูเต่ิมูและต่อบข้้อซักถูามู										

ใน์การประช่มูฯ	 และการพบปะกับผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัยต่�างๆ	 ต่ลอดจัน์เผู้ย

แพร�สัารสัน์เทัศบน์เวิ็บไซต่์ต่ลอด	ปี	2564	ดังน์่�

	 ใน์ปี	 2564	 บริษััทัฯ	 ไมู�มู่เห์ต่่การณ์ทั่�ถููกดำาเน์ิน์การโดย											

ห์น่์วิยงาน์กำากับดูแล	 เน์่�องจัากไมู�ประกาศห์ร่อไมู�เปิดเผู้ยข้้อมููลท่ั�มู่

สัาระสัำาคััญภายใน์ระยะเวิลาทั่�กำาห์น์ด

การจัด้ที่ำารายงานที่างการเงิน

	 คัณะกรรมูการบริษััทัเป็น์ผูู้้รับผู้ิดชอบใน์การจััดทัำารายงาน์

ทัางการเงิน์วิ�ามู่คัวิามูถููกต้่อง	 คัรบถู้วิน์	 โปร�งใสั	 เพ่�อรักษัาไว้ิซึ�ง

ทัรัพย์สัิน์ข้องบริษััทัจัากการสัูญห์ายห์ร่อน์ำาไปใช้โดยบ่คัคัลทั่�ไมู�มู่

อำาน์าจัห์น์้าทั่�	 ป้องกัน์การทั่จัริต่และการดำาเนิ์น์การทั่�ผู้ิดปกต่ิ	 เป็น์ไป

ต่ามูมูาต่รฐาน์การบัญช่ทั่�รับรองทัั�วิไปข้องประเทัศไทัย	และปฏิิบัต่ิถููก

ต่อ้งต่ามูกฎิห์มูายและประกาศท่ั�เก่�ยวิข้้อง	เพ่�อให์ผูู้้้มู่สั�วิน์ไดเ้ส่ัยมู่คัวิามู

เช่�อมัู�น์ใน์รายงาน์ทัางการเงิน์คัณะกรรมูการบริษััทัได้มูอบห์มูายให์้

คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบทัำาห์น์า้ทั่�สัอบทัาน์รายงาน์ทัางการเงนิ์	การใช้

น์โยบายบัญช่ทั่�เห์มูาะสัมูซึ�งถู่อปฏิิบัต่ิโดยสัมูำ�าเสัมูอและสัอดคัล้องกับ

กฎิห์มูายและประกาศท่ั�เก่�ยวิข้้อง	 รวิมูทัั�งสัอบทัาน์คัวิามูถููกต้่อง											

และคัวิามูเพ่ยงพอข้องรายงาน์ทัางการเงิน์	 ใน์การน่์�คัณะกรรมูการ

ต่รวิจัสัอบกำาห์น์ดให้์มู่การประช่มูร�วิมูกับผูู้้สัอบบัญช่โดยไมู�มู่ฝ่่าย

บริห์ารเข้้าร�วิมูประช่มูด้วิยอย�างน้์อยปีละ	4	คัรั�ง	เพ่�อสัอบถูามูคัวิามูเห์น็์

จัากผูู้้สัอบบัญช่	 ใน์ประเด็น์ต่�างๆ	 บริษััทัฯ	 ได้ให้์ผูู้้สัอบบัญช่จัาก	

สัำานั์กงาน์	อว่ิาย	จัำากดั	เป็น์ผูู้้สัอบบญัช่ข้องบรษิัทััซึ�งมู่คัวิามูรู้	คัวิามูชำาน์าญ

ใน์วิิชาช่พ	 ไมู�มู่คัวิามูข้ัดแย้งแห์�งผู้ลประโยชน์์ทั่�จัะทัำาให์้ข้าดคัวิามู									

เป็น์อิสัระ	และคัวิามูเป็น์กลาง	และมู่คั่ณสัมูบัต่ิคัรบถู้วิน์ต่ามูทั่�กำาห์น์ด	

เพ่�อสัร้างคัวิามูมัู�น์ใจัแก�กรรมูการและผูู้้ถู่อห้่์น์วิ�า	 รายงาน์ทัางการเงิน์

ข้องบริษััทัสัะทั้อน์ให์้เห์็น์ฐาน์ะทัางการเงิน์และผู้ลการดำาเน์ิน์การข้อง

บริษััทัทั่�ถููกต่้อง	และเช่�อถู่อได้ใน์ทั่กแง�มู่มูต่ามูจัริงทั่กประการ

	 ใน์ปี	 2564	 บริษััทัฯ	 ได้เปิดเผู้ยงบการเงิน์ประจัำาปีและราย

ไต่รมูาสัต่�อผูู้้ถูอ่ห้่์น์และน์กัลงทัน่์ภายใน์ระยะเวิลาทั่�กำาห์น์ด	และไมู�เคัย

มู่ประวัิติ่การถููกสัั�งให์้แก้ไข้งบการเงิน์โดยสัำานั์กงาน์คัณะกรรมูการ

กำากับห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์

5) คุวามรับผ่ิด้ชอบของคุณ์ะกรรมการ

	 คัณะกรรมูการบรษิัทััใน์ฐาน์ะต่วัิแทัน์ผูู้ถู้อ่ห้่์น์	มู่ห์น้์าทั่�กำากับดูแล

การบริห์ารจััดการงาน์ข้องบริษััทัให์้เป็น์ไปต่ามูกฎิห์มูาย	 ต่ามู

วิัต่ถู่ประสังคั์และข้้อบังคัับข้องบริษััทั	 ต่ลอดจัน์รายงาน์คัวิามูก้าวิห์น์้า

ข้องผู้ลการดำาเน์ิน์งาน์และผู้ลประกอบการข้องบริษััทัเพ่�อให้์ผูู้้บริห์าร

และพน์ักงาน์มู่จั่ดมู่�งห์มูายไปใน์ทัิศทัางเด่ยวิกัน์	 โดยมู่การกำาห์น์ด

บทับาทัห์น์า้ทั่�คัวิามูรับผู้ดิชอบไวิเ้ป็ลายลักษัณอ์กัษัรไว้ิใน์กฎิบัต่รข้อง

คัณะกรรมูการบริษััทั	 สัามูารถูดูรายละเอ่ยดได้ทั่�เว็ิบไซต่์ข้องบริษััทั	

www.pranda.com	ห์มูวิด	 “น์ักลงทั่น์สััมูพัน์ธ์ิ”	 หั์วิข้้อการกำากับดูแล

กิจัการทั่�ด่				

  บัทบัาทการิ่ริ่่วมเป็นห่น้�งในองค์์กริ่ก่อต้ั�งเค์ริ่ือข่ายการิ่  

  เป็นสุมาชิ้่ก UN Global  Compact local  network

กล่�มูบรษิัทััแพรน์ด้า	ถูอ่เป็น์บรษิัทััแรกข้องคัน์ไทัยทั่�ร�วิมูลงน์ามู

รับห์ลักการข้ององคั์การสัห์ประชาชาต่ิ	ห์ร่อ	Global	Compact	

ตั่�งแต่�ปี	 2545	 รวิมูถึูงเข้้าร�วิมูเป็น์องคั์กรห์นึ์�งใน์การก�อตั่�ง								

เคัร่อข้�าย	UN	Global	Compact	Local	Net	work	เพ่�อให์เ้กดิคัวิามู

ร�วิมูมู่อกนั์ขึ้�น์ใน์องคัก์รธิร่กจิัต่ามูห์ลกัการข้อง	UNGC	อนั์เป็น์การ

	สัร้างคัวิามูโปร�งใสั	และคัวิามูรับผู้ดิชอบต่�อทัั�งต่น์เอง	สังคัมู	และ

ประเทัศชาต่ิ	ซึ�งจัะน์ำาไปสัู�การพัฒน์าร�วิมูกัน์อย�างยั�งย่น์	

บรษิัทััฯ	ไดเ้ข้้ามูามู่บทับาทัใน์เคัร่อข้�ายดงักล�าวิโดย	คัณ่ส่ัน์นั์ทัา

เต่่ยส่ัวิรรณ์	 กรรมูการบริษััทั	 เป็น์ต่ัวิแทัน์ข้องบริษััทัฯ	 ดำารง

ต่ำาแห์น่์งอ่ปน์ายกคัน์ท่ั�	 2	 และคัณะกรรมูการบริห์ารข้อง														

UN	Global	Network	Thailand	ซึ�งกล่�มูดังกล�าวิมู่การจัดัสััมูมูน์า

และประช่มูห์าร่อกัน์เป็น์ระยะอย�างต่�อเน์่�อง	 เพ่�อสัร้างคัวิามูรู้

คัวิามูเข้้าใจัทั่�กว้ิางข้วิางมูากขึ้�น์ใน์เร่�องข้องมิูติ่คัวิามูยั�งย่น์									

คัวิามูรับผู้ิดชอบข้ององคั์กร	และคัวิามูรับผู้ิดชอบข้องประเทัศ

ดังนั์�น์บริษััทัฯ	 จึังปลูกจัิต่สัำาน์ึกและทััศน์คัต่ิทั่�ด่ให์้แก�พนั์กงาน์

ทั่กระดับ	เพ่�อน์ำาไปประพฤต่ิต่น์ต่ามูกฎิระเบ่ยบ	กฎิเกณฑ์์ข้อง

สัังคัมู	อนั์ก�อให์เ้กดิคัวิามูรับผู้ดิชอบต่�อต่น์เองและสัังคัมูโดยรวิมู

และสิั�งแวิดล้อมู	 รวิมูถึูงมู่บรรทััดฐาน์ท่ั�ด่ใน์การพัฒน์าประเทัศ

ชาต่ิ	 โดยไมู�พึงกระทัำาใดๆ	ทั่�มู่ผู้ลเสั่ยต่�อต่น์เอง	ผูู้้อ่�น์ต่ลอดจัน์

ประเทัศชาต่ิ	 ทัรัพยากรธิรรมูชาต่ิและสิั�งแวิดล้อมู	 ทัั�งยังดำารง

ช่วิิต่อย�างมู่คั่ณธิรรมูเพ่�อการพัฒน์าสัังคัมูท่ั�ยั�งย่น์	 โดยปฏิิบัต่ิ

ต่ามูข้้อต่กลงภายใต้่ห์ลักสัากล	 10	 ประการ	 ซึ�งประกอบด้วิย								

4	 ประเด็น์ห์ลักได้แก�	 ด้าน์สิัทัธิิมูน่์ษัยชน์	 ด้าน์แรงงาน์												

ด้าน์สัิ�งแวิดล้อมู	และด้าน์การต่�อต่้าน์การทั่จัริต่

	 	 ใน์ปี	2564	ท่ั�ผู้�าน์มูา	บรษิัทััฯ	ไมู�ไดร้บัเร่�องรอ้งเร่ยน์ห์ร่อ

การแจ้ังเบาะแสัถึูงเร่�องการกระทัำาผิู้ดจัรยิธิรรมู	ห์ร่อการกระทัำา

ทั่�ไมู�เป็น์ไปต่ามูห์ลักการกำากับดูแลกิจัการ	 ต่ลอดจัน์ไมู�มู่การ											

ทั่จัริต่ใดๆ

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ90 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



7.1 โคุรงสร้างการกำากับดู้แลิกิจการสุ่วนที� 2
การกำากับดู้แลิกิจการ

โค์ริ่งสุริ่้างการิ่กำากับั
ด่แลก่จุการิ่ และ
ข้อม่ลสุำาค์ัญเกี�ยวกับั
ค์ณะกริ่ริ่มการิ่ 
ค์ณะกริ่ริ่มการิ่ชิุ้ดย่อย 
ผ่้บัริ่่ห่าริ่ พนักงาน
และอื�นๆ  

7

ผู�ถือหุ�น

บริษัท แพรนด�า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

ประธาน
ปรีดา  เตียสุวรรณ�

รองประธาน
ปราโมทย� เตียสุวรรณ�

คณะกรรมการบริหารกลุ�ม

ประธาน
ปราณ� คุณประเสริฐ

สำนักงานเลขานุการบริษัท

สำนักงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการส�งเสริมคุณค�าร�วม
และความย่ังยืนองค�กร

ประธาน
ศ.ดร. ชาญณรงค� พรรุ�งโรจน�

คณะกรรมการการเงิน
และบริหารความเส่ียง

ประธาน
ชนัตถ�  สรไกรกิติกูล

กรรมการผู�จัดการ

สายพัฒนา

ความยั่งยืนองค�กร

ศ.ดร.
ชาญณรงค� พรรุ�งโรจน� 

กรรมการผู�จัดการ

สายการตลาด

เดชา นันทนเจริญกุล 

กรรมการผู�จัดการ

สายซัพพลาย

และอัญมณ�

พิทยา เตียสุวรรณ� 

กรรมการผู�จัดการ

สายพัฒนา

ผลิตภัณฑ� & 

ต�นแบบ

ปราณ� คุณประเสริฐ
(รักษาการ)

กรรมการผู�จัดการ

สายการเงิน &

บริหารความเส่ียง

ชนัตถ� สรไกรกิติกูล 

กรรมการผู�จัดการ

สาย

Omnichannel 

Retailing

�ติพงษ� เตียสุวรรณ� 

กรรมการผู�จัดการ

สายการผลิต

ปราโมทย� เตียสุวรรณ� 
(รักษาการ)

คณะกรรมการตรวจสอบ /
สรรหาและกำหนดค�าตอบแทน

ประธาน
รวิฐา พงศ�นุชิต

มู่ผู้ลบังคัับใช้	วิัน์ทั่�	1	มูกราคัมู	2565

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดูงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 91



7.2  ข้อมูลิเก่�ยวกับคุณ์ะกรรมการ

7.2.1 องคุ์ประกอบของกรรมการบริษ์ัที่

	 ข้้อบังคัับข้องบริษััทัฯ	 กำาห์น์ดไว้ิวิ�า	 คัณะกรรมูการบริษััทั

ประกอบด้วิยกรรมูการจัำาน์วิน์ไมู�น้์อยกวิ�า	 5	 คัน์	 แต่�ไมู�เกิน์	 20	 คัน์																													

โดยคัณะกรรมูการไมู�น้์อยกวิ�ากึ�งห์นึ์�งต่้องมู่ถูิ�น์ฐาน์ใน์ประเทัศไทัย								

และต่้องมู่คั่ณสัมูบัต่ิต่ามูท่ั�กำาห์น์ดโดยพระราชบัญญัต่ิบริษััทัมูห์าชน์

จัำากัดและกฎิห์มูายอ่�น์ทั่�เก่�ยวิข้้อง

	 ณ	วิัน์ทั่�	31	ธิัน์วิาคัมู	2564	คัณะกรรมูการบริษััทั	ประกอบด้วิย

กรรมูการอสิัระ	กรรมูการทั่�เป็น์ผูู้บ้รหิ์าร	และกรรมูการทั่�ไมู�เป็น์ผูู้บ้รหิ์าร

ซึ�งเป็น์ผูู้้ทัรงคั่ณว่ิฒิทั่�มู่คัวิามูรู้	 คัวิามูสัามูารถู	 และมู่ประสับการณ์												

ทัั�งด้าน์การเงิน์	การบัญช่	การบริห์ารจััดการและอ่�น์ๆ	ทั่�เป็น์ประโยชน์์

ต่�อบริษััทัทัั�งห์มูด	10	ทั�าน์	ประกอบด้วิย

	 คัณะกรรมูการบริษััทัได้กำาห์น์ดคัวิามูห์ลากห์ลายข้อง																		

คัณะกรรมูการบริษัทัั	ซึ�งประกอบด้วิยกรรมูการท่ั�มู่คัณ่สัมูบัต่หิ์ลากห์ลาย

(Board	Diversity)	ทัั�งใน์ด้าน์ทัักษัะ	เช�น์	ด้าน์อ่ต่สัาห์กรรมู	บัญช่และ

การเงนิ์	การจัดัการ	และกฎิห์มูาย	เป็น์ต่น้์	ประสับการณ	์คัวิามูสัามูารถู

และคัณ่ลกัษัณะเฉพาะดา้น์	ต่ลอดจัน์เพศ	และอาย่ท่ั�จัำาเป็น์ต่�อการบรรล่

วิัต่ถู่ประสังคั์และเป้าห์มูายห์ลักข้ององคั์กร	 ทัั�งน่์�ต่้องมู่กรรมูการ																

ทั่�ไมู�ได้เป็น์ผูู้้บริห์ารอย�างน้์อย	 1	 คัน์ทั่�มู่ประสับการณ์ใน์ธิ่รกิจัห์ร่อ

อต่่สัาห์กรรมูห์ลักทั่�บริษัทััดำาเน์นิ์กิจัการอยู�		ทัั�งน่์�คัณะกรรมูการบริษัทัั

ได้กำาห์น์ดน์โยบายคัวิามูห์ลากห์ลายข้องคัณะกรรมูการบริษััทัไวิ้เป็น์

ลายลักษัณ์อักษัร

กรรมการอิสระ

จำานวน 3 ที่่าน

(เป็นร้อยละ 30 ของกิรรมิกิารที่ั�งห้มิด้)

กรรมการที่่�ไม่เป็นผู่้บริหาร

จำานวน 3 ที่่าน

(เป็นร้อยละ 30 ของกิรรมิกิารที่ั�งห้มิด้)

กรรมการที่่�เป็นผู่้บริหาร

จำานวน 4 ที่่าน

(เป็นร้อยละ 40 ของกิรรมิกิารที่ั�งห้มิด้)

	 คัณะกรรมูการบริษัทััประกอบดว้ิยกรรมูการอิสัระ	3	คัน์	และใน์

จัำาน์วิน์น์่�มู่กรรมูการอิสัระทั่�เป็น์ผูู้้ห์ญิง	1	คัน์	และมู่สััดสั�วิน์ไมู�น์้อยกวิ�า

ห์นึ์�งใน์สัามูข้องคัณะกรรมูการทัั�งคัณะ	 ทัั�งน่์�กรรมูการทั่�เป็น์อิสัระจัะ				

ต่้องมู่คั่ณสัมูบัต่ิทั่�บริษััทักำาห์น์ด	รวิมูทัั�งต่้องมู่คั่ณสัมูบัต่ิสัอดคัล้องกับ

ประกาศคัณะกรรมูการกำากับต่ลาดทั่น์และข้้อบังคัับต่ลาดห์ลักทัรัพย์

แห์�งประเทัศไทัย	

การิ่เลือกต้ั�งและวาริ่ะการิ่ดำาริ่งต้ำาแห่น่ง

	 คัณะกรรมูการบริษััทัมู่วิาระการดำารงต่ำาแห์น่์งโดยกำาห์น์ดให์้		

การประช่มูสัามูัญผูู้้ถู่อห้่์น์ประจัำาปีทั่กคัรั�ง	 ให์้กรรมูการออกจัาก

ต่ำาแห์น์่ง	 1	 ใน์	3	 เป็น์อัต่รา	ถู้าจัำาน์วิน์กรรมูการทั่�จัะแบ�งออกให์้ต่รง

เป็น์	 3	 สั�วิน์ไมู�ได้ก็ให์้ออกโดยจัำาน์วิน์ทั่�ใกล้ทั่�ส่ัดกับสั�วิน์	 1	 ใน์	 3	

กรรมูการท่ั�จัะต้่องออกจัากต่ำาแห์น่์งใน์ปีแรก	 และปีทั่�	 2	 ภายห์ลัง													

จัดทัะเบ่ยน์บริษััทันั์�น์ให์้ใช้วิิธิ่จัับฉลากกัน์วิ�าผูู้้ใดจัะออก	 สั�วิน์ปีห์ลังๆ	

ต่�อไปให์้กรรมูการคัน์ท่ั�อยู�ใน์ต่ำาแห์น่์งน์าน์ทั่�ส่ัดนั์�น์เป็น์ผูู้้ออกจัาก

ต่ำาแห์น่์งกรรมูการทั่�ออกต่ามูวิาระนั์�น์อาจัถูกูเล่อกเข้้ามูาดำารงต่ำาแห์น่์ง

ให์มู�ก็ได้	

การิ่แยกบัทบัาทห่น้าที�ของปริ่ะธานกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ษัท และปริ่ะธาน

กริ่ริ่มการิ่บัริ่่ห่าริ่กลุ่ม

	 เพ่�อให์บ้ทับาทัห์น์า้ทั่�ข้องประธิาน์กรรมูการบรษิััทั	และประธิาน์

กรรมูการบริห์ารกล่�มู	 มู่คัวิามูอิสัระ	 ไมู�ทัับซ้อน์กัน์	 และมู่การถู�วิงด่ล	

อำาน์าจักัน์อย�างชัดเจัน์	 บริษััทัฯ	 จัึงได้กำาห์น์ดน์โยบายแบ�งแยกห์น์้าทั่�

และต่ำาแห์น่์งประธิาน์กรรมูการบริษัทัั	และประธิาน์กรรมูการบริห์ารกล่�มู

ออกจัากกนั์และไมู�เป็น์บค่ัคัลเด่ยวิกัน์	โดยแบ�งแยกบทับาทัห์น์า้ทั่�	และ

คัวิามูรับผู้ิดชอบดังต่�อไปน์่�

 ปริ่ะธานกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ษัท	 มู่ห์น์้าท่ั�ใน์ฐาน์ะผูู้้น์ำาด้าน์กลย่ทัธิ์และ

สันั์บสัน่์น์ให์ค้ัณะกรรมูการบริษัทััทัก่คัน์มู่สั�วิน์ร�วิมู	ใน์การประช่มู

กำากบัดแูล	และสันั์บสัน่์น์การดำาเนิ์น์ภารกิจัข้องฝ่่ายจัดัการผู้�าน์

กรรมูการผูู้จ้ัดัการ	แต่�ไมู�กา้วิก�ายงาน์ประจัำาห์ร่อธิร่กจิัประจัำาวินั์

ทั่�รับผู้ิดชอบโดยประธิาน์กรรมูการบริห์ารกล่�มู

  ปริ่ะธานกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ห่าริ่กลุ่ม	 มู่ห์น้์าทั่�ห์ลักใน์การกำากับดูแล

ด้าน์บริห์ารจััดการข้องบริษััทัให์้เป็น์ไปต่ามูวิิสััยทััศน์์	 พัน์ธิกิจั	

กลย่ทัธิ์	และน์โยบายทั่�คัณะกรรมูการบริษััทักำาห์น์ด

กริ่ริ่มการิ่

ที�เป็นสุต้ริ่ี

50%

กริ่ริ่มการิ่

ที�เป็นชิ้าย

50%

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ92 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



7.2.2 คุณ์ะกรรมการบริษ์ัที่

ห่มายเห่ตุ้ : /1	 วิัน์ทั่�ดำารงต่ำาแห์น์่ง	เป็น์วิัน์ทั่�ดำารงต่ำาแห์น์่งข้องกรรมูการทัั�งคัณะต่ามูวิาระทั่�กำาห์น์ดต่ามูข้้อบังคัับบริษััทั

          /2		 ทั่�ประช่มูสัามูัญผูู้้ถู่อห์่้น์ประจัำาปี	2563	เมู่�อวิัน์ทั่�	21	เมูษัายน์	2564	มู่มูต่ิให์้ดำารงต่ำาแห์น์่งต่�ออ่กวิาระห์น์ึ�ง	ได้แก�	น์ายวิ่ระชัย	ต่ัน์ต่ิก่ล									

	 	 	 	 น์างรวิิฐา		พงศ์น์่ชิต่	และน์ายปราโมูทัย์	เต่่ยสั่วิรรณ์

   /3		 ได้รับแต่�งต่ั�งเป็น์ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ/ประธิาน์กรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	ต่ั�งแต่�วิัน์ทั่�	1	มูกราคัมู	2565	เป็น์ต่้น์ไป

	 รายน์ามูทั่�ปรึกษัาข้องคัณะกรรมูการบริษััทั	ได้แก�		น์างพน์ิดา	เต่่ยสั่วิรรณ์	

กริ่ริ่มการิ่ผ่้มีอำานาจุลงนามแทนบัริ่่ษัท

	 กรรมูการผูู้มู่้อำาน์าจัลงน์ามูและทัำาการแทัน์บรษิัทัั	ประกอบดว้ิย

น์างส่ันั์น์ทัา	เต่่ยส่ัวิรรณ์	ห์ร่อน์างประพ่ร์		สัรไกรกิต่กิลู	ห์ร่อน์างปราณ่

คั่ณประเสัริฐ	 ลงลายมู่อช่�อร�วิมูกับ	 น์ายปราโมูทัย์	 เต่่ยส่ัวิรรณ์	 ห์ร่อ

น์างสัาวิพิทัยา	 เต่่ยส่ัวิรรณ์	 ห์ร่อน์ายเดชา	 นั์น์ทัน์เจัริญก่ล	 รวิมูเป็น์							

สัองคัน์พร้อมูประทัับต่ราสัำาคััญข้องบริษััทั

7.2.3  บที่บาที่หน้าที่่�ของคุณ์ะกรรมการบริษ์ัที่

 คัณะกรรมูการบริษัทััใน์ฐาน์ะตั่วิแทัน์ผูู้ถู้อ่ห้่์น์ท่ั�มู่ห์น้์าทั่�กำากับดูแล

การบรหิ์ารจัดัการงาน์ข้องบรษิัทััฯ	ให้์เป็น์ไปต่ามูกฎิห์มูาย	วิตั่ถูป่ระสังคั์

และข้้อบังคัับข้องบริษััทัฯ	 มูต่ิคัณะกรรมูการ	 และมูต่ิข้องทั่�ประช่มู												

ผูู้้ถู่อห้่์น์	 โดยต่้องปฏิิบัติ่ห์น้์าทั่�ด้วิยคัวิามูรับผู้ิดชอบคัวิามูระมัูดระวัิง	

และรอบคัอบ	(Duty	of	Care)	และคัวิามูซ่�อสััต่ย์ส่ัจัรติ่	(Duty	of	Loyalty) 

ต่ลอดจัน์ห์ลักการกำากับดูแลกิจัการท่ั�ด่	 (Duty	 of	 Obedience)	 การ						

เปิดเผู้ยข้้อมููลต่�อผูู้้ถู่อห์่้น์อย�างถููกต่้อง	คัรบถู้วิน์	โปร�งใสั	ต่รวิจัสัอบได้

และทััน์เวิลา	(Duty	of	Disclosure)	

	 ต่ามูข้้อบงัคับัข้องบรษิัทัั	คัณะกรรมูการมู่อำาน์าจัห์น้์าทั่�ตั่ดสันิ์ใจั

และดูแลการดำาเนิ์น์งาน์ข้องบรษิัทััเวิน้์แต่�เร่�องดงัต่�อไปน่์�	ซึ�งคัณะกรรมูการ

ต่้องได้รับอน์่มูัต่ิจัากทั่�ประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์ก�อน์ดำาเน์ิน์การ

	 1)	เร่�องทั่�กฎิห์มูายกำาห์น์ดให์้ต่้องได้มูต่ิทั่�ประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์

	 2)	การทัำารายการเก่�ยวิโยงกัน์ทั่�มู่มููลคั�าเกิน์ห์ลักเกณฑ์์ทั่�

สัำานั์กงาน์คัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพยแ์ละต่ลาดห์ลักทัรัพย์

กำาห์น์ด

	 3)	การได้มูาจัำาห์น่์ายไปซึ�งสัิน์ทัรัพย์ทั่�มู่มููลคั�าเกิน์สัำานั์กงาน์

คัณะกรรมูการกำากบัห์ลักทัรพัยแ์ละต่ลาดห์ลกัทัรพัยก์ำาห์น์ด

เป็น์ต่้น์	

 โดยรายละเอย่ดข้องบทับทัห์น้์าทั่�คัวิามูรับผิู้ดชอบข้องคัณะกรรมูการ

รวิมูถูงึบทับาทัห์น์า้ทั่�คัวิามูรบัผู้ดิชอบข้องประธิาน์กรรมูการ	ซึ�งเปิดเผู้ย

ไวิ้ใน์เอกสัารแน์บ	5

 ริ่ายชิ้ื�อ ต้ำาแห่น่ง ปริ่ะเภทกริ่ริ่มการิ่ วันที�ดำาริ่งต้ำาแห่น่ง/1

 1.	 น์ายปร่ดา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 ประธิาน์กรรมูการบริษััทั	 กรรมูการทั่�ไมู�เป็น์ผูู้้บริห์าร	 23	เมูษัายน์	2562

	 2.	 น์ายปราโมูทัย์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 รองประธิาน์กรรมูการบริษััทั/	 กรรมูการทั่�เป็น์ผูู้้บริห์าร	 21	เมูษัายน์	2564/2

	 	 	 กรรมูการบริห์ารกล่�มู	

	 3.	 น์างประพ่ร์		สัรไกรกิต่ิกูล	 กรรมูการ	 กรรมูการทั่�ไมู�เป็น์ผูู้้บริห์าร	 23	เมูษัายน์	2562

	 4.	 น์างสั่น์ัน์ทัา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ	 กรรมูการทั่�ไมู�เป็น์ผูู้้บริห์าร	 16	กรกฎิาคัมู	2563	

	 5.	 น์างปราณ่		คั่ณประเสัริฐ	 กรรมูการ/		 กรรมูการทั่�เป็น์ผูู้้บริห์าร	 16	กรกฎิาคัมู	2563

	 	 	 ประธิาน์กรรมูการบริห์ารกล่�มู

	 6.	 น์างสัาวิพิทัยา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ/กรรมูการบริห์ารกล่�มู	 กรรมูการทั่�เป็น์ผูู้้บริห์าร	 23	เมูษัายน์	2562

	 7.	 น์างรวิิฐา		พงศ์น่์ชิต่/3	 ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ/	 กรรมูการอิสัระ	 21	เมูษัายน์	2564/2 

	 	 	 ประธิาน์กรรมูการสัรรห์าและ

	 	 	 กำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์

	 8.	 น์ายวิ่ระชัย		ต่ัน์ต่ิก่ล	 กรรมูการต่รวิจัสัอบ	 กรรมูการอิสัระ	 21	เมูษัายน์	2564/2

	 9.	 น์ายจัำาน์งคั์		วิัฒน์เกสั	 กรรมูการต่รวิจัสัอบ	 กรรมูการอิสัระ	 16	กรกฎิาคัมู	2563	

10.	 น์ายเดชา		น์ัน์ทัน์เจัริญก่ล	 กรรมูการ/กรรมูการบริห์ารกล่�มู			 กรรมูการทั่�เป็น์ผูู้้บริห์าร	 23	เมูษัายน์	2562							 
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7.3 ข้อมูลิเก่�ยวกับคุณ์ะกรรมการชุด้ย่อย

7.3.1 คุณ์ะกรรมการชุด้ย่อย

	 คัณะกรรมูการบรษิัทัั	ไดแ้ต่�งตั่�งคัณะกรรมูการช่ดต่�างๆ	เพ่�อกลั�น์กรองและกำากบัดแูลการดำาเนิ์น์งาน์ข้องบรษิัทััเฉพาะเร่�อง	ทัั�งน่์�เพ่�อให์ก้าร

ปฏิิบัต่ิห์น์้าทั่�ข้องคัณะกรรมูการบริษััทั	มู่ประสัิทัธิิภาพ	และเกิดประสัิทัธิิผู้ลสูังสั่ด	คัณะกรรมูการช่ดย�อย	ประกอบด้วิย	คัณะกรรมูการบริห์าร

กล่�มู	คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบ	คัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	คัณะกรรมูการการเงิน์และบริห์ารคัวิามูเสั่�ยง	และคัณะกรรมูการ

สั�งเสัริมูคั่ณคั�าร�วิมูและคัวิามูยั�งย่น์องคั์กร	 และเมู่�อวัิน์ท่ั�	 12	พฤศจัิกายน์	 2564	มูติ่ทั่�ประช่มูคัณะกรรมูการบริษััทั	 ได้มู่มูต่ิอน่์มูัต่ิทับทัวิน์การ

ปรบัปร่งกฎิบตั่รข้องคัณะกรรมูการช่ดย�อย	โดยรายละเอย่ดข้องอำาน์าจัดำาเนิ์น์การ	บทับาทัห์น์า้ทั่�และคัวิามูรับผู้ดิชอบข้องคัณะกรรมูการช่ดย�อย

แต่�ละช่ด	ได้เปิดเผู้ยไวิ้ใน์เอกสัารแน์บ	5

 1) ค์ณะกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ห่าริ่กลุ่ม

	 	 คัณะกรรมูการบริห์ารกล่�มูจัำาน์วิน์	7	ทั�าน์	ประกอบด้วิย	คัณะกรรมูการบริษััทั	จัำาน์วิน์	4	ทั�าน์	สั�วิน์อ่ก	3	ทั�าน์	คััดสัรรจัากบ่คัคัล							

ซึ�งมู่คัวิามูรู้คัวิามูชำาน์าญเฉพาะทัางใน์ธิ่รกิจั	วิาระการปฏิิบัต่ิงาน์ข้องคัณะกรรมูการบริห์ารกล่�มู	คั่อ	ระยะเวิลา	3	ปี	คัณะกรรมูการบริห์ารกล่�มู

ทั่�ปฏิิบัต่ิงาน์คัรบวิาระอาจัได้รับแต่�งต่ั�งเข้้ามูาอ่กได้	รายน์ามูคัณะกรรมูการบริห์ารกล่�มูมู่ดังต่�อไปน์่�

 ริ่ายชิ้ื�อ ต้ำาแห่น่ง

	 1.	 น์างปราณ่		คั่ณประเสัริฐ	 ประธิาน์

	 2.	 น์ายปราโมูทัย์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ

	 3.	 น์างสัาวิพิทัยา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ

	 4.	 น์ายเดชา		น์ัน์ทัน์เจัริญก่ล	 กรรมูการ

	 5.	 น์ายชน์ัต่ถู์		สัรไกรกิต่ิกูล	 กรรมูการ

	 6.	 ศาสัต่ราจัารย์	ดร.	ชาญณรงคั์		พรร่�งโรจัน์์				 กรรมูการ	

	 7.	 น์ายปิต่ิพงษั์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ

  ริ่ายนามที�ปริ่้กษาของค์ณะกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ห่าริ่กลุ่ม ปริ่ะกอบัด้วย  

	 	 1.	 น์างประพ่ร์		สัรไกรกิต่ิกูล

	 	 2.	 น์างสั่น์ัน์ทัา		เต่่ยสั่วิรรณ์

	 	 3.	 น์างพน์ิดา		เต่่ยสั่วิรรณ์	

	 	 4.	 น์ายชัยศักดิ�		ศักดิ�ธิน์ะเศรษัฐ

 2) ค์ณะกริ่ริ่มการิ่ต้ริ่วจุสุอบั

  คัณะกรรมูการบริษัทััต่ระห์นั์กถูงึคัวิามูสัำาคัญัข้องระบบการกำากับดูแลกจิัการทั่�ด่	จังึได้พิจัารณาอน่์มัูติ่จัดัตั่�งคัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบ

เมู่�อวิัน์ทั่�	29	มูกราคัมู	2542	เป็น์ต่้น์มูา	เพ่�อเป็น์เคัร่�องมู่อสัำาคััญข้องคัณะกรรมูการบริษััทั	ใน์การกำากับดูแล	และการบริห์ารงาน์ให์้มู่มูาต่รฐาน์

ทั่�ถููกต่้อง	 โปร�งใสั	 มู่การคัวิบคั่มูภายใน์ท่ั�ด่	 และมู่ระบบการรายงาน์ทั่�น่์าเช่�อถู่อเป็น์ประโยชน์์ต่�อผูู้้ลงทั่น์และทั่กฝ่่ายทั่�เก่�ยวิข้้องโดยได้ปฏิิบัต่ิ										

ต่ามูห์ลักเกณฑ์์	 และมู่คั่ณสัมูบัต่ิต่ามูทั่�ต่ลาดห์ลักทัรัพย์แห์�งประเทัศไทัยกำาห์น์ดซึ�งคัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบ	 มู่คัวิามูเป็น์อิสัระใน์การทัำางาน์								

อย�างเต่็มูทั่�	 และรายงาน์โดยต่รงต่�อคัณะกรรมูการบริษััทั	 สัำาห์รับองคั์ประกอบและคั่ณสัมูบัต่ิให้์เป็น์ไปต่ามูกฎิเกณฑ์์สัำานั์กงาน์คัณะกรรมูการ

กำากบัห์ลักทัรพัยแ์ละต่ลาดห์ลักทัรพัย	์สั�วิน์ข้อบเข้ต่อำาน์าจัห์น้์าทั่�	และคัวิามูรบัผู้ดิชอบได้กำาห์น์ดให้์เป็น์ไปต่ามูมูาต่รฐาน์ท่ั�ต่ลาดห์ลกัทัรพัยแ์ห์�ง

ประเทัศไทัยกำาห์น์ดและได้ต่ราเป็น์กฎิบัต่รไว้ิอย�างชัดเจัน์	 โดยมู่ผูู้้ต่รวิจัสัอบภายใน์เป็น์ผูู้้ต่รวิจัสัอบถูึงคัวิามูเพ่ยงพอข้องระบบการต่รวิจัสัอบ	

และการคัวิบคั่มูภายใน์ข้องบริษััทั	และรายงาน์ผู้ลการต่รวิจัสัอบโดยต่รงต่�อคัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบ	

	 	 ปัจัจั่บัน์ประกอบด้วิยกรรมูการต่รวิจัสัอบ	 จัำาน์วิน์	 3	 ทั�าน์	 ทั่กทั�าน์เป็น์กรรมูการอิสัระ	 มู่วิาระการดำารงต่ำาแห์น่์งคัราวิละ	 3	 ปี															

คัณะกรรมูการบริษััทั	 เป็น์ผูู้้แต่�งตั่�งคัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบ	 และให้์ผูู้้จััดการสัำานั์กต่รวิจัสัอบภายใน์ข้องบริษััทัเป็น์เลข้าน่์การคัณะกรรมูการ	

ต่รวิจัสัอบ	ปัจัจั่บัน์มู่รายน์ามูคัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบ	ดังต่�อไปน์่�
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  ริ่ายชิ้ื�อ ต้ำาแห่น่ง

	 1.	 น์างรวิิฐา		พงศ์น์่ชิต่/1	 ประธิาน์

	 2.	 น์ายวิ่ระชัย		ต่ัน์ต่ิก่ล	 กรรมูการ	

	 3.	 น์ายจัำาน์งคั์		วิัฒน์เกสั/2	 กรรมูการ

ห่มายเห่ตุ้ : /1		 ได้รับแต่�งต่ั�งเป็น์ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ	ต่ั�งแต่�วิัน์ทั่�	1	มูกราคัมู	2565	เป็น์ต่้น์ไป

     /2		 กรรมูการลำาดับทั่�	3	เป็น์ผูู้้มู่คัวิามูรู้ด้าน์บัญช่และการเงิน์

 3)  ค์ณะกริ่ริ่มการิ่สุริ่ริ่ห่าและกำาห่นดค์่าต้อบัแทน  

	 	 คัณะกรรมูการบริษัทััได้อน่์มัูติ่แต่�งตั่�งคัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	ประกอบด้วิยกรรมูการ	6	ทั�าน์	โดย	1	ทั�าน์เป็น์

กรรมูการอิสัระและดำารงต่ำาแห์น์ง่เป็น์ประธิาน์มูว่ิาระการดำารงต่ำาแห์น์ง่คัราวิละ	3	ปี	โดยกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์ทั่�พน้์ต่ำาแห์น์ง่

ต่ามูวิาระอาจัได้รับการแต่�งต่ั�งจัากคัณะกรรมูการบริษััทัอ่กได้		รายช่�อคัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์มู่ดังต่�อไปน์่�

  ริ่ายชิ้ื�อ ต้ำาแห่น่ง

	 1.	 น์างรวิิฐา		พงษั์น์่ชิต่/1	 ประธิาน์

	 2.	 น์างประพ่ร์		สัรไกรกิต่ิกูล	 กรรมูการ

	 3.	 น์างสั่น์ัน์ทัา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ

	 4.	 น์ายปราโมูทัย์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ

	 5.	 น์างปราณ่		คั่ณประเสัริฐ	 กรรมูการ

	 6.	 น์างพน์ิดา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ

  ริ่ายชิ้ื�อที�ปริ่้กษาของค์ณะกริ่ริ่มการิ่สุริ่ริ่ห่าและกำาห่นดค์่าต้อบัแทน ปริ่ะกอบัด้วย

	 	 1.	 น์ายปร่ดา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 	

	 	 2.	 น์างสัาวิพิทัยา		เต่่ยสั่วิรรณ์

ห่มายเห่ตุ้ : /1	 ได้รับแต่�งต่ั�งเป็น์	ประธิาน์กรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	ต่ั�งแต่�วิัน์ทั่�	1	มูกราคัมู	2565	เป็น์ต่้น์ไป

 4 ) ค์ณะกริ่ริ่มการิ่การิ่เง่นและบัริ่่ห่าริ่ค์วามเสุี�ยง

	 	 คัณะกรรมูการบริษััทั	 ได้อน่์มูัต่ิแต่�งตั่�งคัณะกรรมูการการเงิน์และบริห์ารคัวิามูเส่ั�ยง	 โดยมู่วิาระการดำารงต่ำาแห์น่์งคัราวิละ	 3	 ปี												

คัณะกรรมูการการเงนิ์และบริห์ารคัวิามูเสั่�ยงท่ั�ปฏิิบติั่งาน์คัรบวิาระอาจัได้รบัแต่�งตั่�งเข้้ามูาอก่ได้	ซึ�งประกอบด้วิยกรรมูการ	7	ทั�าน์	ประกอบด้วิย

รายช่�อดังต่�อไปน์่�

 ริ่ายชิ้ื�อ ต้ำาแห่น่ง

	 1.	 น์ายชน์ตั่ถู์		สัรไกรกิต่ิกูล	 ประธิาน์

	 2.	 น์างประพ่ร์		สัรไกรกิต่ิกูล	 กรรมูการ

	 3.	 น์ายปราโมูทัย์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ

	 4.	 น์างปราณ่		คั่ณประเสัริฐ	 กรรมูการ

	 5.	 น์างสัาวิพิทัยา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ

	 6.	 น์ายเดชา		น์ัน์ทัน์เจัริญก่ล	 กรรมูการ

	 7.	 น์ายด่ษัิต่		จังสั่ทัธิน์ามูณ่	 กรรมูการ

  ริ่ายนามที�ปริ่้กษาของค์ณะกริ่ริ่มการิ่การิ่เง่นและบัริ่่ห่าริ่ค์วามเสุี�ยง ปริ่ะกอบัด้วย

	 	 1.	 น์ายปร่ดา		เต่่ยสั่วิรรณ์

	 	 2.		 น์างสั่น์ัน์ทัา		เต่่ยสั่วิรรณ์

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดูงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 95



 5 ) ค์ณะกริ่ริ่มการิ่สุ่งเสุริ่่มค์ุณค์่าริ่่วมและค์วามยั�งยืนองค์์กริ่

														 คัณะกรรมูการสั�งเสัริมูคั่ณคั�าร�วิมูและคัวิามูยั�งย่น์องคั์กร	 มู่บทับาทัใน์การพัฒน์าองคั์กรสูั�คัวิามูยั�งย่น์	 โดยการผู้ลักดัน์กรอบ																

การดำาเน์ิน์การด้าน์คัวิามูยั�งย่น์ทัั�ง	3	ด้าน์	ได้แก�	สัิ�งแวิดล้อมู	สัังคัมู	และบรรษััทัภิบาล	รวิมูทัั�งสั�งเสัริมู	และสัน์ับสัน์่น์การสัร้างคั่ณคั�าร�วิมู	(Core	

Values)	 ให์้เกิดขึ้�น์ใน์กล่�มูบริษััทั	 โดยจัะต่้องสัร้างการมู่สั�วิน์ร�วิมูข้องพน์ักงาน์อย�างทัั�วิถูึง	 ปรับปร่งกิจักรรมูการมู่สั�วิน์ร�วิมูให์้เป็น์ระบบ	 มู่การ

ดำาเน์ิน์การอย�างต่�อเน์่�อง	ต่ลอดจัน์การประย่กต่์กิจักรรมู	โคัรงการ	เข้้ามูาสัู�วิิถู่การปฏิิบัต่ิงาน์	และการดำาเน์ิน์ช่วิิต่อย�างสัอดคัล้อง	กลมูกล่น์ต่ามู

คัณ่คั�าร�วิมูท่ั�ยดึถูอ่ร�วิมูกัน์	และสันั์บสัน่์น์เปา้ห์มูายการพัฒน์าอย�างยั�งย่น์ข้ององคัก์ารสัห์ประชาชาติ่	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	

โดยบมูจั.แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	มู่�งเน์้น์	6	เป้าห์มูาย	ได้แก�	1)	คัวิามูเทั�าเทั่ยมูทัางเพศ	2)	การเต่ิบโต่ทัางเศรษัฐกิจัและการจั้างงาน์ทั่�ด่	3)	การผู้ลิต่

และบริโภคัทั่�ยั�งย่น์	 4)	 รับมู่อกับการเปล่�ยน์แปลงสัภาพภูมูิอากาศ	 5)	 สััน์ติ่ภาพ	 และคัวิามูสังบส่ัข้	 และ	 6)	 ห้่์น์สั�วิน์เพ่�อการพัฒน์าทั่�ยั�งย่น์												

ต่ลอดจัน์การประย่กต่์กิจักรรมู	โคัรงการเข้้ามูาสัู�วิิถู่การปฏิิบัต่ิงาน์	และการดำาเน์ิน์ช่วิิต่อย�างสัอดคัล้อง	กลมูกล่น์ต่ามูคั่ณคั�าร�วิมูทั่�ยึดถู่อร�วิมูกัน์

โดยมู่วิาระการดำารงต่ำาแห์น์่ง	3	ปี	และห์ากคัรบวิาระอาจัได้รับแต่�งต่ั�งเข้้ามูาอ่กได้	ซึ�งมู่รายน์ามูคัณะกรรมูการดังต่�อไปน์่�

 ริ่ายชิ้ื�อ ต้ำาแห่น่ง

	 1.		 ศ.ดร.	ชาญณรงคั์		พรร่�งโรจัน์์	 ประธิาน์	

	 2.		 น์ายสัมูศักดิ�		ศร่เร่องมูน์ต่์	 กรรมูการ

	 3.	 น์างฉวิ่		จัาร่กรวิศิน์	 กรรมูการ

	 4.	 น์างสัาวิศศิโสัภา		วิัฒก่เจัริญ	 กรรมูการ

	 5.		 น์างสัาวิสั่พร		ร่�งพิทัยาธิร	 กรรมูการ

	 6.	 น์ายปิต่ิพงษั์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ

  ริ่ายชิ้ื�อที�ปริ่้กษาของค์ณะกริ่ริ่มการิ่สุ่งเสุริ่่มค์ุณค์่าริ่่วมและค์วามยั�งยืนองค์์กริ่ ปริ่ะกอบัด้วย

	 	 1.		 น์ายปร่ดา		เต่่ยสั่วิรรณ์	

	 	 2.	 น์างพน์ิดา		เต่่ยสั่วิรรณ์

	 	 3.	 น์ายปราโมูทัย์		เต่่ยสั่วิรรณ์

	 	 4.	 น์างปราณ่		คั่ณประเสัริฐ

	 	 5.		 น์ายเดชา		น์ัน์ทัน์เจัริญก่ล

7.4 ผู่้บริหาร

7.4.1 รายชื�อแลิะตำาแหน่งของผู่้บริหาร

	 เมู่�อวัิน์ท่ั�	 31	 ธิัน์วิาคัมู	 2564	 บริษััทัฯ	 มู่จัำาน์วิน์ผูู้้บริห์ารต่ามูนิ์ยามูข้องคัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์																								

จัำาน์วิน์	7	ราย	/1	โดยมู่รายช่�อผูู้้บริห์าร/2	ต่ามูน์ิยามูข้องคัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	ดังน์่�

 ริ่ายชิ้ื�อ ต้ำาแห่น่ง

	 1.	 น์างปราณ่		คั่ณประเสัริฐ	 ประธิาน์กรรมูการผูู้้จััดการกล่�มู/	

	 	 	 	 กรรมูการผูู้้จััดการสัายพัฒน์าผู้ลิต่ภัณฑ์์	&	ต่้น์แบบ	(รักษัาการ)

	 2.	 น์ายปราโมูทัย์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการผูู้้จััดการสัายผู้ลิต่	(รักษัาการ)

	 3.	 น์างสัาวิพิทัยา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการผูู้้จััดการสัายซัพพลายเชน์และอัญมูณ่

	 4.	 น์ายเดชา		น์ัน์ทัน์เจัริญก่ล	 กรรมูการผูู้้จััดการสัายการต่ลาด

	 5.		 น์ายชน์ัต่ถู์		สัรไกรกิต่ิกูล	 กรรมูการผูู้้จััดการสัายการเงิน์	&	บริห์ารคัวิามูเสั่�ยง

	 6.	 ศ.ดร.	ชาญณรงคั์		พรร่�งโรจัน์์	 กรรมูการผูู้้จััดการสัายพัฒน์าคัวิามูยั�งย่น์องคั์กร	

	 7.	 น์ายปิต่ิพงษั์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการผูู้้จััดการสัาย	OMICHANNEL	RETAILING

ห่มายเห่ตุ้ : /1	 การดำารงต่ำาแห์น์่งทัั�ง	7	ราย	มู่ผู้ลต่ั�งแต่�วิัน์ทั่�	1	มูกราคัมู	2565	เป็น์ต่้น์ไป

   /2  ห์มูายคัวิามูวิ�า	ผูู้้จััดการ	ห์ร่อผูู้้ดำารงต่ำาแห์น์่งระดับบริห์ารสั่�รายแรกน์ับต่�อจัากผูู้้จััดการลงมูา	ผูู้้ซึ�งดำารงต่ำาแห์น์่งเทั่ยบเทั�ากับผูู้้ดำารงต่ำาแห์น์่ง 

    ระดับบริห์ารรายทั่�สั่�ทั่กราย	และให้์ห์มูายคัวิามูรวิมูถูึงผูู้้ดำารงต่ำาแห์น์่งระดับบริห์ารใน์สัายบัญช่ห์ร่อการเงิน์ทั่�เป็น์ระดับผูู้้จััดการฝ่่ายข้ึ�น์ไป 

	 	 	 	 ห์ร่อเทั่ยบเทั�า		

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ96 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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7.4.2 นโยบายจ่ายคุ่าตอบแที่นผู่้บริหารของบริษ์ัที่ 

	 คัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	 เป็น์ผูู้้เสัน์อ									

ห์ลักเกณฑ์์การกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์ข้องผูู้้บริห์ารต่�อคัณะกรรมูการ

บริษััทั	ให์้สัอดคัล้องกับพัน์ธิกิจั	และกลย่ทัธิ์ข้องบริษััทั	ประสับการณ์

ภาระห์น้์าทั่�	 ข้อบเข้ต่ข้องบทับาทัและคัวิามูรับผู้ิดชอบอยู�ใน์ระดับทั่�

สัามูารถูแข้�งขั้น์ได้	 โดยอยู�ใน์ระดับทั่�เทั่ยบเคั่ยงได้กับทั่�ปฏิิบัต่ิกัน์ใน์

อ่ต่สัาห์กรรมู	ซึ�งผูู้้บริห์ารได้รับคั�าต่อบแทัน์ระยะสัั�น์	คั่อ	คั�าต่อบแทัน์

รายเด่อน์	และเงนิ์โบน์สัั	รวิมูถูงึคั�าต่อบแทัน์ระยะยาวิซึ�งคัณะกรรมูการ

บริษััทัจัะพิจัารณาอน์่มูัต่ิแต่�ละคัราวิไป	เช�น์	Employee	Stock	Option	

Program	 (ESOP)	 เป็น์ต่้น์	 อัน์เป็น์แรงจัูงใจัใน์การทัำางาน์เพ่�อบรรล่									

เป้าห์มูายข้ององคั์กร	 โดยมู่การประเมูิน์ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน์ต่ามูห์ลัก	

Balanced	Scorecard	ซึ�งบริษัทััฯ	กำาห์น์ดเปา้ห์มูายทัางธิร่กจิั	และดชัน่์

ช่�วิัดผู้ลสัำาเร็จั	 Objectives	 and	 key	 results	 (OKR)	 เพ่�อใช้ใน์การ

ประเมูิน์ประสัิทัธิิภาพใน์การปฏิิบัต่ิงาน์สัอดคัล้องกับเป้าห์มูาย												

ข้ององคั์กร	โดยผู้ลต่อบแทัน์จัะเช่�อมูโยงกับผู้ลปฏิิบัต่ิงาน์	

7.4.3 จำานวนคุ่าตอบแที่นรวมของผู่้บริหาร

 1. ค์่าต้อบัแทนที�เป็นต้ัวเง่นของผ่้บัริ่่ห่าริ่ 

	 	 ใน์ปี	 2564	 บริษััทัฯ	 ได้จั�ายคั�าต่อบแทัน์ประกอบด้วิย														

เงิน์เด่อน์	และโบน์ัสั	ให้์กับผูู้้บริห์ารจัำาน์วิน์	6	ราย	รวิมูทัั�งสัิ�น์ 

22.11	 ล้าน์บาทั	 และอ่ก	 1	 รายได้รับคั�าต่อบแทัน์ใน์ฐาน์ะ							

ผูู้้บริห์ารต่ั�งแต่�วิัน์ทั่�	1	มูกราคัมู	2565	เป็น์ต่้น์ไป

                

 2.  ค์่าต้อบัแทนอื�นของผ่้บัริ่่ห่าริ่

	 	 บริษััทัฯ	 ได้จััดให์้มู่กองทั่น์สัำารองเล่�ยงช่พให้์แก�ผูู้้บริห์าร							

โดยบริษััทัฯ	 ได้สับทับใน์อัต่ราสั�วิน์ร้อยละ	 4	 ข้องเงิน์เด่อน์	

ใน์ปี	2564	บริษััทัฯ	ได้จั�ายสัมูทับเงิน์กองทั่น์สัำารองเล่�ยงช่พ

สัำาห์รับผูู้้บริห์าร	 6	 ราย	 รวิมูทัิ�งสิั�น์	 1.12	 ล้าน์บาทัและอ่ก								

1	 รายได้รับคั�าต่อบแทัน์อ่�น์ใน์ฐาน์ะผูู้้บริห์ารตั่�งแต่�วิัน์ทั่�												

1	มูกราคัมู	2565	เป็น์ต่้น์ไป

        

7.5 ข้อมูลิเก่�ยวกับพนักงาน
	 คัณะกรรมูการบริษััทัต่ระห์นั์กถึูงคัวิามูสัำาคััญข้องพน์ักงาน์ซึ�ง

พน์ักงาน์เป็น์ทัรัพยากรทั่�มู่คั่ณคั�าต่�อบริษััทัฯ	จัึงดูแลพน์ักงาน์ให์้ได้รับ

ผู้ลต่อบแทัน์	 สัวิัสัดิการให้์เกิดคัวิามูเป็น์ธิรรมูต่�อพน์ักงาน์ทั่กคัน์													

ซึ�งบริษััทัฯ	 ได้มู่การพิจัารณาทับทัวิน์การจั�ายคั�าต่อบแทัน์และการ

จััดสัรรสัวัิสัดิการแก�พน์ักงาน์อย�างสัมูำ�าเสัมูอ	 เพ่�อให์้มัู�น์ใจัวิ�าการจั�าย	

คั�าต่อบแทัน์ข้องบริษััทัฯ	 อยู� ใน์ระดับทั่�สัามูารถูแข้�งข้ัน์ได้ ใน์

อ่ต่สัาห์กรรมูเด่ยวิกัน์	โดยบริษััทัฯ	มู่น์โยบายการประเมูิน์ผู้ลข้องการ

ปฏิิบัต่ิงาน์ด้วิยตั่วิช่�วิัด	 KPIs	 เพ่�อใช้วิัดผู้ลสัำาเร็จัจัริงเทั่ยบกับคัวิามู							

คัาดห์วิังทั่�ต่กลงกัน์ไวิ้	(Objective	Measurement)			

	 บริษััทัฯ	มู่พน์ักงาน์ทัั�งห์มูด	2,105	คัน์	โดยใน์ปี	2564	บริษััทัฯ

ได้จั�ายคั�าต่อบแทัน์ให์้แก�พน์ักงาน์จัำาน์วิน์ทัั�งสัิ�น์	636.77	ล้าน์บาทั	ซึ�ง

ผู้ลต่อบแทัน์	ได้แก�	เงิน์เด่อน์	คั�าแรง	คั�าล�วิงเวิลา	เงิน์โบน์ัสั	เบ่�ยข้ยัน์										

เงิน์ประกัน์สัังคัมู	 และเงิน์สัมูทับกองทั่น์สัำารองเล่�ยงช่พ	 เป็น์ต่้น์		

น์อกจัากน่์�บริษััทัย�อยได้จั�ายคั�าต่อบแทัน์ให้์แก�พนั์กงาน์ใน์ลักษัณะ

เด่ยวิกัน์กับบริษััทัฯ	รวิมู	170.24	ล้าน์บาทั	ซึ�งมู่จัำาน์วิน์พน์ักงาน์	445	คัน์ 

 

	 ทัั�งน์่�บริษััทัฯ	ได้จััดให์้มู่สัวิัสัดิการอ่�น์ๆ	ดังน์่�

	 1.	 การประกัน์บ่คัคัล	(กล่�มู)

	 1.1		การประกัน์ช่วิิต่	และสั่ข้ภาพ	(ผูู้้บริห์าร)

	 1.2		การประกัน์อ่บัติ่เห์ต่่	 และส่ัข้ภาพการเดิน์ทัางต่�าง

ประเทัศ	(ผูู้้บริห์าร)

	 1.3		การประกัน์อ่บัติ่เห์ต่่	 (กล่�มู)	 พน์ักงาน์ระดับอาว่ิโสั	

ซป่เปอร์ไวิเซอร์	และพน์กังาน์ทั่�เสั่�ยงต่�ออนั์ต่รายใน์การ

ทัำางาน์

	 1.4		การประกัน์อ่บัต่ิเห์ต่่การเดิน์ทัาง	(รายคัรั�ง)

	 1.5		ประกัน์อ่บัต่ิเห์ต่่	(กล่�มู)	น์ักศึกษัาทัวิิภาคั่

	 2.	 สัวัิสัดิการเงิน์ช�วิยเห์ล่อ	

							 บริษััทัฯ	 จััดสัวัิสัดิการเงิน์ช�วิยเห์ล่อให้์แก�พนั์กงาน์	 อาทัิ							

กรณ่อป่สัมูบทั	สัมูรสั	คัลอดบต่่ร	กรณ่ผูู้้บรหิ์ารและพน์กังาน์

เส่ัยช่วิิต่	กรณ่บค่ัคัลใน์คัรอบคัรวัิเส่ัยช่วิิต่	สัวัิสัดิการคั�ารกัษัา

พยาบาลต่ามูระเบ่ยบบริษััทัฯ

	 3.	 การต่รวิจัสั่ข้ภาพประจัำาปี	

						 บริษััทัฯ	 ได้มู่การจััดต่รวิจัส่ัข้ภาพประจัำาปีให้์แก�	 ผูู้้บริห์าร	

พน์ักงาน์

	 4.	 การบริการพยาบาล	

						 บริษัทััฯ	ไดจ้ัดัให้์มู่การบริการด้าน์ส่ัข้ภาพอน์ามูยั	โดยจัดัให้์

มู่แพทัย์	และพยาบาลประจัำาห์้องพยาบาล	

	 5.	 กองทั่น์ประกัน์สัังคัมู	และกองทั่น์เงิน์ทัดแทัน์

						 บริษัทััฯ	ไดมู่้การขึ้�น์ทัะเบย่น์กองทัน่์เงนิ์ทัดแทัน์	และกองทัน่์

ประกัน์ สัังคัมู	 ให์้แก� 	 ลูก จ้ัางต่ามูกฎิห์มูายกำาห์น์ด																							

โดยพระราชบัญญัต่ิประกัน์สัังคัมู

	 6.	 กองทั่น์สัำารองเล่�ยงช่พ	(PVD)

						 บริษััทัฯ	ได้มู่ประกาศ	การจััดต่ั�งกองทั่น์สัำารองเล่�ยงช่พ	โดย

มู่วิตั่ถูป่ระสังคั	์เพ่�อเป็น์ห์ลกัประกนั์ใน์การสัน์บัสัน่์น์เงนิ์ออมู

สัำาห์รับพน์กังาน์เมู่�อเกษัย่ณอาย่	ห์ร่อ	ลาออก	ซึ�งสััดสั�วิน์ข้อง

จัำาน์วิน์พนั์กงาน์ท่ั�เข้้าร�วิมูกองทั่น์สัำารองเล่�ยงช่พเมู่�อเทั่ยบ

กับพน์ักงาน์ทัั�งห์มูด	 รวิมูถูึงบริษััทัย�อยใน์ประเทัศไทัย														

ทั่�จััดให์้มู่กองทั่น์สัำารองเล่�ยงช่พ	ดังน์่�

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ98 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



  ชิ้ื�อบัริ่่ษัท/บัริ่่ษัทย่อย มี/ไม่มี PVD จุำานวนพนักงาน สุัดสุ่วนพนักงานเข้าริ่่วม PVD

    ที�เข้าริ่่วม PVD (ค์น /พนักงานทั�งห่มด (%)

	 บมูจั.แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 มู่	 784	 48.7%

	 บจัก.พร่มู�าโกลด์	อิน์เต่อร์เน์ชั�น์แน์ล	 มู่	 111	 60.7%

	 บจัก.แพรน์ด้า	ลอดจัิ�ง	 ไมู�มู่	 -	 -

	 7.	 สัวัิสัดิการอ่�น์ๆ	ได้แก�	โคัรงการสัวัิสัดิการเงนิ์กูเ้พ่�อทั่�อยู�อาศยั(ธิน์าคัารอาคัารสังเคัราะห์์)	สัห์กรณอ์อมูทัรัพยฯ์	สัวัิสัดิการเย่�ยมูไข้้	และ

คัลอดบ่ต่ร	(ผูู้้บริห์าร)	ช่ดยูน์ิฟ์อร์มู	ตู่้ล็อกเกอร์	ข้้าวิฟ์ร่	สัโมูสัร	สัน์ามูก่ฬา	ห์้องออกกำาลังกาย	(ฟิต่เน์สั)	ห์้องสัมู่ด	ศูน์ย์พัฒน์าการ		

รับเล่�ยงเด็กสัำาห์รับบ่ต่รพน์ักงาน์

  

	 	 จัำาน์วิน์พน์ักงาน์ทัั�งห์มูดข้องบริษััทัฯ	และบริษััทัย�อย	ณ	วิัน์ทั่�	31	ธิัน์วิาคัมู	2564	มู่จัำาน์วิน์ดังต่�อไปน์่�	

  จุำานวนพนักงาน การิ่ผล่ต้ การิ่จุัดจุำาห่น่าย การิ่ค์้าปลีก อื�นๆ ริ่วม

พน์กังาน์ปฏิิบัต่ิการ/บริการ	(คัน์)	 1,627	 0	 191	 3	 1,821

พน์ักงาน์สัำาน์ักงาน์	(คัน์)	 545	 90	 91	 3	 729

ริ่วม (ค์น)  2,172 90 282 6 2,550

ห่มายเห่ตุ้ :	 บริษััทัฯ	ไมู�มู่ข้้อพิพาทัด้าน์แรงงาน์ใดๆ

7.6  ข้อมูลิสำาคุัญอื�นๆ

7.6.1 ข้อมลูิผู่้ได้้รบัมอบหมายใหร้บัผ่ดิ้ชอบโด้ยตรงในการคุวบคุมุด้แูลิการที่ำาบญัช่ เลิขานกุารบรษิ์ทัี่ หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน แลิะหวัหนา้

งานกำากับดู้แลิการปฏิิบัติงานของบริษ์ัที่ (Compliance)

 1) ผ่้ค์วบัค์ุมด่แลการิ่ทำาบััญชิ้ี

					 น์ายธิเน์ศ	ปัญจักรชิ	ปฏิบิัต่งิาน์ใน์ต่ำาแห์น์ง่ผูู้จ้ััดการฝ่า่ยบัญชแ่ละการเงิน์	ต่ั�งแต่�	วินั์ทั่�	1	กรฎิาคัมู	2547	โดยทัำาห์น์า้ทั่�คัวิบคั่มูดแูลการ

ทัำารายงาน์ทัางบัญช่และการเงิน์	 ซึ�งจัะต่้องถููกต่้องสัมูบูรณ์ต่ามูคัวิามูเป็น์จัริง	 ทััน์เวิลาสัมูเห์ต่่ผู้ลและเช่�อถู่อได้เพ่�อเสัน์อต่�อผูู้้บริห์าร							

ผูู้ถู้อ่ห้่์น์ห์น่์วิยงาน์ข้องรัฐ	และผูู้้ทั่�เก่�ยวิข้้องอ่�น์ๆโดยมู่คัณ่สัมูบติั่ข้องผูู้้ดำารงต่ำาแห์น่์งผูู้้คัวิบคัมู่ดูแลการทัำาบญัช่ปรากฎิใน์เอกสัารแน์บ	1

 2) เลขานุการิ่บัริ่่ษัท

	 	 คัณะกรรมูการบริษััทัได้มู่มูต่ิแต่�งต่ั�ง	น์ายด่ษัิต่	จังสั่ทัธิน์ามูณ่	ดำารงต่ำาแห์น์่งเป็น์เลข้าน์่การบริษััทั	ต่ั�งแต่�วิัน์ทั่�	19	ธิัน์วิาคัมู	2551	ซึ�ง

เลข้าน่์การบรษิัทัั	คัอ่	ผูู้ท้ั่�คัณะกรรมูการบรษิัทััแต่�งตั่�งเพ่�อช�วิยดำาเนิ์น์กจิักรรมูต่�างๆ	ข้องคัณะกรรมูการและบรษิัทัั	อนั์ไดแ้ก�	การประช่มู

คัณะกรรมูการและผูู้้ถู่อห้่์น์	 ต่ลอดจัน์การให์้คัำาแน์ะน์ำาแก�กรรมูการบริษััทัใน์การปฏิิบัติ่และดำาเน์ิน์การให์้ถููกต้่องต่ามูกฎิห์มูายและ

ระเบ่ยบท่ั�เก่�ยวิข้้องต่�างๆ	 อย�างสัมูำ�าเสัมูอ	 อ่กทัั�งดูแลให์้กรรมูการบริษััทั	 และบริษััทัฯ	 มู่การเปิดเผู้ยข้้อมููลสัารสัน์เทัศอย�างถููกต้่อง										

คัรบถู้วิน์	โปร�งใสั	และสัน์ับสัน์่น์ให์้การกำากับดูแลกิจัการเป็น์ไปต่ามูมูาต่รฐาน์กำากับดูแลกิจัการทั่�ด่โดยคั่ณสัมูบัต่ิข้องผูู้้ดำารงต่ำาแห์น์่ง

เป็น์เลข้าน์่การบริษััทัปรากฎิใน์เอกสัารแน์บ	1	

 3) ห่ัวห่น้างานต้ริ่วจุสุอบัภายใน

						 อยู�ระห์วิ�างการสัรรห์า

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดูงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 99



 4) ห่ัวห่น้างานกำากับัด่แลการิ่การิ่ปฏิ่บััต้่งานของบัริ่่ษัท (Compliance)

        น์ายด่ษัติ่	จังส่ัทัธิน์ามูณ่	ต่ำาแห์น์ง่เลข้าน่์การบรษิัทัั	เป็น์ห์วัิห์น์า้งาน์กำากบัดแูลการปฏิิบตั่งิาน์มู่ห์น์า้ทั่�ใน์การเป็น์ศนู์ย์กลางการกำากบัดแูล

การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัข้องบริษััทั	 กล่�มูบริษััทัให์้เป็น์ไปต่ามูกฎิห์มูาย	 กฎิระเบ่ยบ	 ข้้อบังคัับ	 น์โยบายและกำาห์น์ดข้องห์น่์วิยงาน์ทัางการ													

ทั่�เก่�ยวิข้้อง	เช�น์	สัำาน์ักงาน์คัณะกรรการกำากับห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	ธิน์าคัารแห์�งประเทัศไทัย	เป็น์ต่้น์	ทัั�งน์่�คัณะกรรมูการ

บริษััทัได้อน์่มูัต่ิน์โยบายด้าน์การปฏิิบัต่ิต่ามูกฎิเกณฑ์์	(Compliance	Policy)	โดยกำาห์น์ดให์้คัณะกรรมูการบริษััทั	คัณะการต่รวิจัสัอบ

ผูู้้บริห์ารระดับสัูง	 ฝ่่ายงาน์ห์ร่อห์น่์วิยงาน์	 และพนั์กงาน์ต่้องปฏิิบัต่ิให์้ถููกต่้องต่ามูกฎิห์มูาย	 รวิมูถูึงมู่การสั่�อสัารกับพน์ักงาน์ได้									

ต่ระห์น์ักวิ�า	 พนั์กงาน์ทั่กคัน์มู่ห์น์้าทั่�	 มู่คัวิามูรับผู้ิดชอบใน์การศึกษัา	 และทัำาคัวิามูเข้้าใจัใน์กฎิห์มูายรวิมูถูึงกฎิระเบ่ยบทั่�เก่�ยวิข้้อง												

ใน์งาน์ทั่�รับผู้ิดชอบ	และปฏิิบัต่ิให์้ถููกต่้องคัรบถู้วิน์	เป็น์ไปต่ามูกฎิเกณฑ์์อย�างเคัร�งคัรัด	โดยคั่ณสัมูบัต่ิข้องผูู้้ดำารงต่ำาแห์น์่งห์ัวิห์น์้างาน์

กำากับดูแลการการปฏิิบัต่ิงาน์ข้องบริษััทั	เป็น์ปรากฎิใน์เอกสัารแน์บ	3	

7.6.2 หัวหน้างานนักลิงทีุ่นสัมพันธุ์

	 น์ายด่ษัติ่	จังส่ัทัธิน์ามูณ่	ต่ำาแห์น่์งนั์กลงทัน่์สััมูพัน์ธ์ิ	ทัำาห์น้์าทั่�รบัผู้ดิชอบใน์การดำาเน์นิ์กิจักรรมูนั์กลงทัน่์สััมูพัน์ธ์ิเชงิร่ก	เพ่�อส่ั�อสัารให์ข้้้อมููล

ข้�าวิสัาร	 ทัั�งทั่�เป็น์ข้้อมููลเพิ�มูเต่ิมูจัากข้้อซักถูามูต่�างๆ	 รวิมูทัั�งข้้อมููลซึ�งเป็น์ประโยชน์์แก�นั์กลงทั่น์	 ผูู้้ลงทั่น์สัถูาบัน์	 ผูู้้ลงทั่น์ทัั�วิไป	 นั์กวิิเคัราะห์์						

ห์ลักทัรัพย์ฯลฯ	เพ่�อให์้เกิดคัวิามูเทั�าเท่ัยมูและเป็น์ธิรรมูแก�ผูู้้มู่สั�วิน์ได้เสั่ย	และสัร้างสััมูพัน์ธิ์อัน์ด่ระห์วิ�างบริษััทัฯ	กับผูู้้ถู่อห์่้น์	รวิมูทัั�งจััดทัำาแผู้น์

น์ักลงทั่น์สััมูพัน์ธิ์ประจัำาปี	 ต่ลอดจัน์เปิดโอกาสัให้์ผูู้้มู่สั�วิน์ได้สั�วิน์เส่ัยสั�งคัำาถูามูมูายังน์ักลงทั่น์สััมูพัน์ธิ์ผู้�าน์ช�องทัางต่�างๆ	 เช�น์	 การสั�งจัดห์มูาย

อิเล็กทัรอน์ิกสั์	เป็น์ต่้น์	โดยน์ักลงทั่น์สัามูารถูต่ิดต่�อผู้�าน์	3	ช�องทัาง	ดังน์่�					

 ที�อย่่: บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	จัำากัด	(มูห์าชน์)

	 	 เลข้ทั่�	28	ซอยบางน์า-ต่ราด	28	แข้วิงบางน์าใต่้

	 	 เข้ต่บางน์า	กร่งเทัพฯ	10260

 ไปริ่ษณ่ย์อ่เล็กทริ่อน่กสุ์:	ir@pranda.co.th

 โทริ่ศัพท์:	 0-2769-9431	ห์ร่อ	0-2769-9999	ต่�อ	431

 

7.6.3  คุ่าตอบแที่นผู่้สอบบัญช่

	 ผูู้้สัอบบัญช่ข้องบริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	จัำากัด	(มูห์าชน์)	ได้แก�	น์างสัาวิศิราภรณ์	เอ่�ออน์ัน์ต่์ก่ล	ผูู้้สัอบบัญช่รับอน์่ญาต่เลข้ทั่�	3844	ห์ร่อ

น์างชลรสั	สันั์ต่อิัศวิราภรณ	์ผูู้ส้ัอบบัญชร่บัอน์ญ่าต่ทัะเบ่ยน์เลข้ทั่�	4523	ห์รอ่	น์ายฉัต่รชยั		เกษัมูศรธ่ิน์าวิฒัน์	์ผูู้ส้ัอบบัญชร่บัอน์ญ่าต่เลข้ทั่�	5813	

แห์�งบริษััทั	สัำาน์ักงาน์	อ่วิาย	จัำากัด	

	 คั�าต่อบแทัน์ทั่�บริษััทัฯ	และบริษััทัย�อย	ต่้องจั�ายให์้แก�	บริษััทั	สัำาน์ักงาน์	อ่วิาย	จัำากัด	ใน์ปี	2564	มู่รายละเอ่ยดดังน์่�

	 	 	 	 														 																																															ห์น์่วิย:		บาทั

    บัริ่่ษัทฯ บัริ่่ษัทย่อย

	 คั�าต่อบแทัน์จัากการสัอบบัญช่บริษััทั	 	 3,130,000	 1,070,000

 ริ่วม   3,130,000 1,070,000

                                                                    

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ100 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



สุ่วนที� 2
การกำากับดู้แลิกิจการ

ริ่ายงานผลการิ่
ดำาเน่นงานสุำาค์ัญ
ด้านการิ่กำากับัด่แล
ก่จุการิ่
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8.1 สรุปผ่ลิการปฏิิบัติหน้าที่่�ของคุณ์ะกรรมการในรอบปีที่่�ผ่่านมา 
	 ใน์ปี	 2564	 คัณะกรรมูการบริษััทั	 ได้มู่การทับทัวิน์น์โยบายการจััดการด้าน์													

คัวิามูยั�งย่น์	เพ่�อเป็น์แน์วิทัางใน์การดำาเนิ์น์ธิร่กจิัให้์เต่บิโต่	มัู�น์คัง	ยั�งย่น์	คัรอบคัล่มูมูติ่สิิั�งแวิดลอ้มู

สังัคัมู	และบรรษััทัภบิาล	(Environmental	Social	and	Governance:	ESG)	โดยมูอบห์มูาย

ห์น์้าทั่�ให์้คัณะกรรมูการช่ดย�อย	 คั่อ	 คัณะกรรมูการสั�งเสัริมูคั่ณคั�าร�วิมูและคัวิามูยั�งย่น์

องค์ักร	ใน์การสัร้างวัิฒน์ธิรรมูและคัณ่คั�าร�วิมูข้ององค์ักร	โดยการบรูณาการแผู้น์การปฏิิบตั่ิ

งาน์ให์้มู่คัวิามูเช่�อมูโยงกัน์	 สัร้างสัมูด่ลใน์มิูติ่ข้องสิั�งแวิดล้อมู	 สัังคัมู	 และบรรษััทัภิบาล	

ปฏิิบัต่ิต่ามูข้้อบังคัับ	 กฎิเกณฑ์์	 กฎิห์มูายท่ั�เก่�ยวิข้้อง	 และยึดมัู�น์ปฏิิบัต่ิต่ามูห์ลักสัากล								

ด้าน์คัวิามูยั�งย่น์	 บน์ห์ลักคัวิามูรับผู้ิดชอบพ่�น์ฐาน์	 10	 ประการต่ามูข้้อต่กลงโลกแห์�ง

สัห์ประชาชาต่ิ		UN	Global	Compact	รวิมูถูึงเข้้าร�วิมูเป็น์องคั์กรห์น์ึ�งใน์การก�อต่ั�งเคัร่อข้�าย 

UN	Global	Compact	Local	Network	ต่ลอดจัน์สัน์ับสัน์่น์เป้าห์มูายการพัฒน์าอย�างยั�งย่น์

ข้ององคั์การสัห์ประชาชาต่ิ	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	โดย	บมูจั.แพรน์ด้า

	จิัวิเวิลร่�	มู่�งเน์น้์	6	เปา้ห์มูาย	ได้แก�	1)	คัวิามูเทั�าเทัย่มูทัางเพศ	2)	การเต่บิโต่ทัางเศรษัฐกจิั

และการจั้างงาน์ทั่�ด่	3)	การผู้ลิต่และบริโภคัทั่�ยั�งย่น์	4)	รับมู่อกับการเปล่�ยน์แปลงสัภาพ

ภูมิูอากาศ	 5)	 สััน์ติ่ภาพ	 และคัวิามูสังบส่ัข้	 และ	 6)	 ห้่์น์สั�วิน์เพ่�อการพัฒน์าทั่�ยั�งย่น์																										

รวิมูถึูงให้์คัวิามูเห์น็์ชอบการประเมูนิ์คัวิามูเพ่ยงพอข้องระบบการคัวิบคัมู่ภายใน์ข้องบริษัทัั

และให์้คัวิามูเห์็น์ชอบการบริห์ารจััดการคัวิามูเสั่�ยงข้ององคั์กร

8.1.1 การสรรหา พัฒนา แลิะประเมินผ่ลิการปฏิิบัติหน้าที่่�ของคุณ์ะกรรมการ

 ใน์การแต่�งตั่�งกรรมูการ	คัณะกรรมูการสัรรห์าซึ�งประกอบดว้ิยกรรมูการอสิัระจัำาน์วิน์

	1	ราย	จัากจัำาน์วิน์คัณะกรรมูการสัรรห์าทัั�งห์มูด	6		ราย	มู่ห์น้์าทั่�รบัผู้ดิชอบใน์การพิจัารณา

คััดเล่อกและกลั�น์กรองบ่คัคัลทั่�มู่คั่ณสัมูบัต่ิเห์มูาะสัมูต่ามูข้้อบังคัับข้องบริษััทั	 และเป็น์												

ผูู้้เสัน์อช่�อผูู้้ทั่�มู่คั่ณสัมูบัต่ิเห์มูาะสัมู	 เพ่�อให์้ได้กรรมูการมู่ออาช่พและมู่คัวิามูห์ลากห์ลาย

โดยพจิัารณาจัากโคัรงสัร้าง	ข้น์าด	และองคัป์ระกอบข้องคัณะกรรมูการ	โดยเสัน์อคัวิามูเห์น็์

ต่�อคัณะกรรมูการบริษััทั	 เพ่�อข้อคัวิามูเห์็น์ชอบจัากกรรมูการ	 จัากนั์�น์จัะน์ำาเสัน์อรายช่�อ

กรรมูการดังกล�าวิต่�อทั่�ประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์เป็น์ผูู้้เล่อกต่ั�งกรรมูการต่ามูห์ลักเกณฑ์์ต่�อไป

	 ทัั�งน่์�	คัณะกรรมูการสัรรห์าได้พจิัารณาลักษัณะการประกอบธิร่กจิั	และแผู้น์ใน์อน์าคัต่

จัึงได้กำาห์น์ดคั่ณสัมูบัต่ิข้องกรรมูการ	โดยต่้องเป็น์ผูู้้มู่คัวิามูรู้	และมู่ประสับการณ์ใน์ธิ่รกิจั

ข้องบริษััทัฯ	 น์อกจัากน่์�	 คัณะกรรมูการสัรรห์าได้เปิดโอกาสัให์้ผูู้้ถู่อห้่์น์มู่สั�วิน์ร�วิมูใน์การ

เสัน์อช่�อกรรมูการทั่�มู่คั่ณสัมูบัต่ิเห์มูาะสัมูด้วิย

 

 1) กริ่ริ่มการิ่อ่สุริ่ะ

  ห่ลักเกณฑ์์การิ่ค์ัดเลือกกริ่ริ่มการิ่อ่สุริ่ะ

	 	 การสัรรห์ากรรมูการอิสัระนั์�น์ให์้เป็น์ไปต่ามูองคั์ประกอบกรรมูการบริษััทั											

และคั่ณสัมูบัต่ิข้องกรรมูการอิสัระท่ั�บริษััทักำาห์น์ดซึ�งต่ามูห์ลักเกณฑ์์ท่ั�กำาห์น์ดใน์ประกาศ

คัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	 และน์ำาเสัน์อให้์ทั่�ประช่มู																				

คัณะกรรมูการบริษัทัั	และ/ห์ร่อทั่�ประช่มูผูู้้ถูอ่ห้่์น์ข้องบริษัทััพิจัารณาแต่�งตั่�งกรรมูการอิสัระ

โดยกรรมูการอิสัระมู่คั่ณสัมูบัต่ิ	และกระบวิน์การสัรรห์าดังน์่�

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดูงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 101



ค์ุณสุมบััต้่

	 1.	 ถู่อห้่์น์ไมู�เกิน์ร้อยละ	 1	 ข้องจัำาน์วิน์ห้่์น์ท่ั�มู่สัิทัธิิออกเส่ัยง

ทัั�งห์มูดข้องบรษิัทัั	บรษิัทััให์ญ�	บรษิัทััย�อย	บรษิัทััร�วิมู	ผูู้ถู้อ่ห้่์น์

รายให์ญ�	 ห์ร่อผูู้้มู่อำาน์าจัคัวิบคั่มูข้องบริษััทั	 ทัั�งน่์�ให์้นั์บรวิมู

การถู่อห์่้น์ข้องผูู้้ทั่�เก่�ยวิข้้องข้องกรรมูการอิสัระรายนั์�น์ๆ	ด้วิย

	 2.	 ไมู�เป็น์ห์ร่อเคัยเป็น์กรรมูการทั่�มู่สั�วิน์ร�วิมูบรหิ์ารงาน์	ลกูจัา้ง

พนั์กงาน์	 ทั่�ปรึกษัาท่ั�ได้เงิน์เด่อน์ประจัำา	 ห์ร่อผูู้้มู่อำาน์าจั

คัวิบคั่มูข้องบริษััทัฯ	 บริษััทัให์ญ�	 บริษััทัย�อย	 บริษััทัร�วิมู	

บริษััทัย�อยลำาดับเด่ยวิกัน์	 ผูู้้ถู่อห้่์น์รายให์ญ�	 ห์ร่อข้องผูู้้มู่

อำาน์าจัคัวิบคั่มูข้องบรษิััทั	เวิน้์แต่�จัะไดพ้้น์จัากการมูล่กัษัณะ

ดังกล�าวิมูาแล้วิไมู�น้์อยกวิ�าสัองปีก�อน์วัิน์ท่ั�ย่�น์คัำาข้ออน่์ญาต่

ต่�อสัำานั์กงาน์	ทัั�งน่์�ลักษัณะต้่องห้์ามูดังกล�าวิไมู�รวิมูถูึงกรณ่

ทั่�กรรมูการอิสัระเคัยเป็น์ข้้าราชการ	ห์ร่อทั่�ปรึกษัาข้องสั�วิน์

ราชการซึ�งเป็น์ผูู้้ถู่อห์่้น์รายให์ญ�	ห์ร่อผูู้้มู่อำาน์าจัข้องบริษััทัฯ

	 3.	 ไมู�เป็น์บ่คัคัลทั่�มู่คัวิามูสััมูพัน์ธ์ิทัางสัายโลห์ิต่	 ห์ร่อโดยการ	

จัดทัะเบ่ยน์ต่ามูกฎิห์มูายใน์ลักษัณะทั่�เป็น์บิดา	 มูารดา														

คัู�สัมูรสั	พ่�น์อ้ง	และบต่่ร	รวิมูทัั�งคัู�สัมูรสัข้องบต่่ร	ข้องผูู้บ้รหิ์าร

ผูู้้ถู่อห้่์น์รายให์ญ�	 ผูู้้มู่อำาน์าจัคัวิบคั่มู	 ห์ร่อบ่คัคัลทั่�จัะได้รับ	

การเสัน์อให้์เป็น์ผูู้้บริห์าร	 ห์ร่อผูู้้มู่อำาน์าจัคัวิบคั่มูข้องบริษััทั

ห์ร่อบริษััทัย�อย

	 4.	 ไมู�มู่ห์ร่อเคัยมู่คัวิามูสััมูพัน์ธิ์ทัางธ่ิรกิจักับบริษััทั	บริษััทัให์ญ�

บริษััทัย�อย	 บริษััทัร�วิมู	 ผูู้้ถู่อห้่์น์รายให์ญ�	 ห์ร่อผูู้้มู่อำาน์าจั

คัวิบคั่มูข้องบริษััทัใน์ลักษัณะท่ั�อาจัเป็น์การขั้ดข้วิางการใช้

วิิจัารณญาณอย�างอิสัระข้องต่น์	 รวิมูทัั�งไมู�เป็น์ห์ร่อเคัยเป็น์	

ผูู้ถู้อ่ห้่์น์ทั่�มู่น์ยัห์ร่อผูู้มู่้อำาน์าจัคัวิบคัมู่ข้องผูู้ท้ั่�มู่คัวิามูสััมูพนั์ธิ์

ทัางธิ่รกิจักับบริษััทั	 บริษััทัให์ญ�	 บริษััทัย�อย	 บริษััทัร�วิมู														

ผูู้้ถู่อห้่์น์รายให์ญ�	 ห์ร่อผูู้้มู่อำาน์าจัคัวิบคั่มูข้องบริษััทั	 เวิ้น์แต่�

จัะไดพ้้น์จัากการมู่ลกัษัณะดงักล�าวิมูาแลว้ิไมู�น์อ้ยกวิ�าสัองปี

ก�อน์วัิน์ท่ั�ย่�น์คัำาข้ออน่์ญาต่ต่�อสัำานั์กงาน์กำากับห์ลักทัรัพย์		

และต่ลาดห์ลักทัรัพย์

			 	 	 คัวิามูสััมูพัน์ธิ์ทัางธิ่รกิจั:	 ให้์รวิมูถึูงการทัำารายการ

ทัางการคัา้ทั่�กระทัำาเป็น์ปกต่เิพ่�อประกอบกจิัการการเช�าห์ร่อ

ให้์เช�าอสัังห์ารมิูทัรัพย	์รายการเก่�ยวิกับสันิ์ทัรัพยห์์ร่อบริการ

ห์ร่อการให้์ห์ร่อรับคัวิามูช�วิยเห์ล่อทัางการเงิน์ด้วิยการรับ

ห์ร่อให้์กู้ย่มู	 คัำ�าประกัน์	 การให์้สัิน์ทัรัพย์เป็น์ห์ลักประกัน์								

ห์น่์�สิัน์	 รวิมูถูึงพฤติ่การณ์อ่�น์ทัำาน์องเด่ยวิกัน์	 ซึ�งเป็น์ผู้ลให์้

บริษััทั	 ห์ร่อคัู�สััญญามู่ภาระห์น่์�ทั่�ต่้องชำาระต่�ออ่กฝ่่ายห์นึ์�ง

ตั่�งแต่�ร้อยละสัามูข้องสิัน์ทัรัพย์ทั่�มู่ตั่วิต่น์ส่ัทัธิิข้องบริษััทั							

ห์ร่อตั่�งแต่�ย่�สิับล้าน์บาทัขึ้�น์ไปแล้วิแต่�จัำาน์วิน์ใดจัะต่ำ�ากวิ�า	

ทัั�งน่์�การคัำาน์วิณภาระห์น่์�ดังกล�าวิให์้เป็น์ไปต่ามูวิิธิ่การ

คัำาน์วิณมููลคั�าข้องรายการทั่� เก่�ยวิโยงกัน์ต่ามูประกาศ										

คัณะกรรมูการกำากับต่ลาดทั่น์วิ�าด้วิยห์ลักเกณฑ์์ใน์การทัำา

รายการท่ั�เก่�ยวิโยงกัน์โดยอน่์โลมู	 แต่�ใน์การพิจัารณาภาระ

ห์น่์�ดังกล�าวิ	 ให์้น์ับรวิมูภาระห์น่์�ทั่�เกิดขึ้�น์ใน์ระห์วิ�างห์นึ์�งปี

ก�อน์วิัน์ทั่�มู่คัวิามูสััมูพัน์ธิ์ทัางธิ่รกิจักับบ่คัคัลเด่ยวิกัน์

	 5.	 ไมู�เป็น์ห์ร่อเคัยเป็น์ผูู้้สัอบบัญช่	ซึ�งรวิมูถูึงการให์้บริการเป็น์

ทั่�ปรกึษัากฎิห์มูายห์ร่อท่ั�ปรกึษัาทัางการเงิน์	ซึ�งไดร้บัคั�าบริการ

เกนิ์กวิ�าสัองล้าน์บาทัต่�อปีจัากบริษัทัั	บรษิัทััให์ญ�	บรษิัทััย�อย

บริษััทัร�วิมู	 ผูู้้ถู่อห้่์น์รายให์ญ�	 ห์ร่อผูู้้มู่อำาน์าจัคัวิบคั่มูข้อง

บริษััทั	 และไมู�เป็น์ผูู้้ถู่อห้่์น์ท่ั�มู่นั์ย	 ผูู้้มู่อำาน์าจัคัวิบคั่มู	 ห์ร่อ							

ห์่้น์สั�วิน์ข้องผูู้้ให์้บริการทัางวิิชาช่พน์ั�น์ด้วิย	 เวิ้น์แต่�จัะได้พ้น์

จัากการมู่ลักษัณะดังกล�าวิมูาแล้วิไมู�น้์อยกวิ�าสัองปีก�อน์									

วิัน์ทั่�ย่�น์คัำาข้ออน์่ญาต่ต่�อสัำาน์ักงาน์

	 6.	 ไมู�เป็น์ห์ร่อเคัยเป็น์ผูู้้ให้์บรกิารทัางวิิชาช่พใดๆ	ซึ�งรวิมูถึูงการ

ให์้บริการทั่�ปรึกษัากฎิห์มูายห์ร่อทั่�ปรึกษัาทัางการเงิน์ซึ�งได้

รบัคั�าบริการเกนิ์กวิ�าสัองล้าน์บาทัต่�อปีจัากบริษัทัั	บรษิัทััให์ญ�

บริษััทัย�อย	 บริษััทัร�วิมู	 ผูู้้ถู่อห้่์น์รายให์ญ�	 ห์ร่อผูู้้มู่อำาน์าจั

คัวิบคั่มูข้องบริษััทั	 และไมู�เป็น์ผูู้้ถู่อห้่์น์ทั่�มู่น์ัย	 ผูู้้มู่อำาน์าจั

คัวิบคัมู่	ห์ร่อห้่์น์สั�วิน์ข้องผูู้้ให์บ้รกิารทัางวิิชาช่พนั์�น์ดว้ิย	เว้ิน์แต่�

จัะไดพ้น้์จัากการมู่ลกัษัณะดังกล�าวิมูาแลว้ิไมู�น์อ้ยกวิ�าสัองปี

ก�อน์วิัน์ทั่�ย่�น์คัำาข้ออน์่ญาต่ต่�อสัำาน์ักงาน์

	 7.	 ไมู�เป็น์กรรมูการทั่�ได้รับการแต่�งตั่�งขึ้�น์เพ่�อเป็น์ตั่วิแทัน์ข้อง

กรรมูการบริษััทั	 ผูู้้ถู่อห้่์น์รายให์ญ�	 ห์ร่อผูู้้ถู่อห้่์น์ซึ�งเป็น์ผูู้้ทั่�

เก่�ยวิข้้องกับผูู้้ถู่อห์่้น์รายให์ญ�ข้องบริษััทั

	 8.	 ไมู�ประกอบกิจัการทั่�มู่สัภาพอย�างเด่ยวิกัน์และเป็น์การแข้�งขั้น์

ทั่�มู่น์ยักบักจิัการข้องบรษิัทัั	ห์ร่อบรษิัทััย�อย	ห์ร่อไมู�เป็น์ห้่์น์สั�วิน์

ทั่� มู่น์ัยใน์ห์้างห้่์น์สั�วิน์	 ห์ร่อเป็น์กรรมูการทั่� มู่สั�วิน์ร�วิมู								

บรหิ์ารงาน์	ลูกจัา้ง	พน์กังาน์	ท่ั�ปรึกษัาทั่�รบัเงนิ์เด่อน์ประจัำาห์ร่อ

ถู่อห้่์น์เกิน์ร้อยละห์นึ์�งข้องจัำาน์วิน์ห้่์น์ท่ั�มู่สัิทัธิิออกเส่ัยง

ทัั�งห์มูดข้องบริษััทัอ่�น์	 	 ซึ�งประกอบกิจัการทั่�มู่สัภาพอย�าง

เด่ยวิกัน์และเป็น์การแข้�งข้นั์ทั่�มู่น์ยักบักจิัการข้องบรษิัทัั	ห์ร่อ

บริษััทัย�อย	

	 9.	 ไมู�มู่ลักษัณะอ่�น์ใดท่ั�ทัำาให้์ไมู�สัามูารถูให้์คัวิามูเห์็น์อย�างเป็น์

อิสัระเก่�ยวิกับการดำาเน์ิน์งาน์ข้องบริษััทั

	 ภายห์ลงัได้รบัการแต่�งตั่�งให์เ้ป็น์กรรมูการอสิัระทั่�มู่ลักษัณะเป็น์

ไปต่ามูข้้อ	1	ถูึง	ข้้อ	9	แล้วิ	กรรมูการอิสัระอาจัได้รับมูอบห์มูายจัาก

คัณะกรรมูการให้์ต่ดัสันิ์ใจัใน์การดำาเนิ์น์กจิัการข้องบรษิัทัั		บรษิัทััให์ญ�

บรษิัทััย�อย	บรษิัทััร�วิมู	บรษิัทััย�อยลำาดับเด่ยวิกนั์ผูู้ถู้อ่ห้่์น์รายให์ญ�	ห์ร่อ

ผูู้มู่้อำาน์าจัคัวิบคัมู่ข้องบริษัทัั	โดยมู่การต่ดัสันิ์ใจัใน์รูปแบบข้ององค์ัคัณะ

(collective	decision)	ได้

กริ่ะบัวนการิ่สุริ่ริ่ห่า

	 1.	 ใน์การสัรรห์ารายช่�อกรรมูการ	 คัณะกรรมูการสัรรห์าและ

กำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์เป็น์ผูู้ก้ำาห์น์ดกรอบ	การสัรรห์าทั่�จัะสัร้าง

คัวิามูมัู�น์ใจัได้วิ�าผูู้้ทั่�ได้รบัการสัรรห์าจัะสัามูารถูปฏิิบัติ่ห์น้์าทั่�

ข้องกรรมูการต่ามูห์ลกั	Fiduciary	Duty	ทั่�สัำาคัญัสัองประการ

คัอ่	การปฏิิบัต่หิ์น้์าทั่�ดว้ิยคัวิามูรอบคัอบระมัูดระวัิง	(Duty	of	

Care)	 และ	 คัวิามูซ่�อสััต่ย์ส่ัจัริต่	 (Duty	 of	 Loyalty)	 โดย											

ห์ลักเกณฑ์์	 ใน์การสัรรห์ากรรมูการจัะคัำานึ์งถึูงโคัรงสัร้าง	

ข้องกรรมูการบริษััทัคัวิามูห์ลากห์ลายใน์โคัรงสัร้างข้อง						

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ102 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



คัณะกรรมูการบรษิัทัั	(Board	Diversity)	คัวิามูเห์มูาะสัมูข้อง

คั่ณสัมูบัต่ิ	 และทัักษัะข้องกรรมูการท่ั�จัำาเป็น์และยังข้าดอยู�		

ใน์คัณะกรรมูการบริษัทัั	โดยจัดัทัำา	Skills	matrix	เพ่�อกำาห์น์ด

คั่ณสัมูบัต่ิข้องกรรมูการทั่�ต่้องการสัรรห์า	 โดยพิจัารณา									

จัากทัักษัะทั่�จัำาเป็น์	 ทัั�งน่์�คัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ด			

คั�าต่อบแทัน์อาจัพจิัารณาสัรรห์าบค่ัคัลทั่�จัะมูาดำารงต่ำาแห์น่์ง

กรรมูการข้องบริษััทัจัากการแน์ะน์ำาข้องกรรมูการอ่�น์ใน์

บริษััทัฯ	 การเสัน์อช่�อบ่คัคัลเพ่�อเข้้ารับการเล่อกตั่�งเป็น์

กรรมูการโดยผูู้้ถู่อห้่์น์ข้องบริษััทัการสัรรห์าโดยทั่�ปรึกษัา

ภายน์อก	(Professional	Search	Firm)	การสัรรห์าจัากฐาน์

ข้้อมููลกรรมูการ	(Director	Pool)	ข้องห์น์่วิยงาน์ต่�างๆ	ห์ร่อ

การสัรรห์าโดยกระบวิน์การอ่�น์ๆ	ทั่�คัณะกรรมูการสัรรห์าและ

กำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์เห์็น์สัมูคัวิร

	 2.	 น์อกเห์น่์อจัากการสัรรห์ารายช่�อโดยคัณะกรรมูการสัรรห์า

และกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	คัณะกรรมูการบรษิัทัั	เปิดโอกาสัให้์

ผูู้ถู้อ่ห้่์น์รายย�อยมู่โอกาสัเสัน์อช่�อผูู้้ทั่�สัมูคัวิรเป็น์กรรมูการให์้

คัณะกรรมูการสัรรห์า	และกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์พิจัารณาโดย

กำาห์น์ดระยะเวิลาใน์การเสัน์อช่�อให์้มู่เวิลาเพ่ยงพอใน์การ

พจิัารณากลั�น์กรองต่ามูกระบวิน์การท่ั�คัณะกรรมูการกำาห์น์ด

(Due	Diligence)	ก�อน์การประช่มูผูู้ถู้อ่ห้่์น์	ซึ�งบริษัทััฯ	ได้แจัง้

	สัารสัน์เทัศไปยังระบบข้องต่ลาดห์ลักทัรัพยแ์ห์�งประเทัศไทัย

โดยให์้ผูู้้ถู่อห้่์น์เสัน์อรายช่�อได้ทั่�เวิ็บไซต์่ข้องบริษััทัและสั�ง

ประวิตั่ขิ้องกรรมูการท่ั�เสัน์อไปทั่�อเ่มูล	์board@pranda.co.th 

และบ่คัคัลทั่�ถููกเสัน์อช่�อเป็น์กรรมูการจัะต่้อง	 สั�งห์น์ังส่ัอ

ย่น์ยัน์การเข้้าเป็น์กรรมูการมูายังบริษััทัภายใน์	 วัิน์ทั่�	 31	

ธิัน์วิาคัมูข้องทั่กปี	ทัั�งน่์�เมู่�อบริษััทัฯ	 ได้รับเอกสัารคัรบถู้วิน์

แล้วิจัะน์ำาเสัน์อเข้้าคัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�า

ต่อบแทัน์เพ่�อทัำาการคััดเล่อกและเสัน์อช่�อบ่คัคัลข้องผูู้้ทั่�มู่

คั่ณสัมูบัต่ิเห์มูาะสัมูต่ามูกฎิห์มูายและห์ลักเกณฑ์์ทั่�กำาห์น์ด	

โดยพิจัารณาจัากประสับการณ์	 คัวิามูรู้	 คัวิามูสัามูารถูท่ั�จัะ

เป็น์ประโยชน์์ต่�อบริษััทัเพ่�อให้์คัณะกรรมูการบริษััทัได้

พิจัารณา	 เมู่�อทั่�ประช่มูคัณะกรรมูการบริษััทัมู่มูต่ิเห์็น์ชอบ

แล้วิ	 บริษััทัฯ	 จัะเสัน์อช่�อบ่คัคัลดังกล�าวิเพ่�อข้ออน่์มูัต่ิ										

เล่อกตั่�งเป็น์กรรมูการบริษััทัใน์การประช่มูสัามูัญผูู้้ถู่อห้่์น์								

ให้์ถู่อคัะแน์น์เส่ัยงข้้างมูากข้องผูู้้ถู่อห้่์น์ซึ�งมูาประช่มู	 และมู่

สัิทัธิิออกเส่ัยงลงคัะแน์น์	ห์ลังจัากทั่�ได้รับการอน่์มัูต่ิแต่�งตั่�ง															

จัากผูู้้ถูอ่ห้่์น์	ห์ร่อจัากมูติ่คัณะกรรมูการบริษัทัั	(กรณ่แต่�งตั่�ง

ทัดแทัน์กรรมูการทั่�ลาออก)	 บริษััทัฯ	 ได้ดำาเน์ิน์การโดย														

จััดให์้มู่การปฐมูน์ิเทัศกรรมูการให์มู�ทั่�ได้รับการแต่�งต่ั�ง

	 3.	 เพ่�อคัวิามูชดัเจัน์	โปร�งใสั	คัณะกรรมูการเปิดเผู้ยน์โยบายใน์

การสัรรห์าและขั้�น์ต่อน์กระบวิน์การ	ใน์การเสัน์อช่�อกรรมูการ

ให์ผูู้้ถู้อ่ห้่์น์ทัราบ	รวิมูทัั�งจัดัเต่ร่ยมูแบบฟ์อรม์ูใน์การเสัน์อช่�อ

ทั่�ระบ่ถูึงข้้อมููลทั่�จัำาเป็น์ใน์การพิจัารณาเห์ต่่ผู้ลสัน์ับสัน์่น์	

	 4.	 กลั�น์กรองและต่รวิจัสัอบรายช่�อผูู้ท้ั่�จัะเสัน์อช่�อเป็น์กรรมูการ

กับห์น่์วิยงาน์ท่ั�เก่�ยวิข้้องวิ�าไมู�ได้เป็น์ผูู้้ท่ั�ถููกขึ้�น์บัญช่ดำาห์ร่อ

ถูอดถูอน์จัากบัญช่รายช่�อทั่�ห์น์่วิยงาน์เห์ล�าน่์�จััดทัำาขึ้�น์											

รวิมูทัั�งทัำาการพบปะ	และสััมูภาษัณบ์ค่ัคัลทั่�ผู้�าน์การกลั�น์กรอง

และสัรรห์าจัากคัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์

	 5.	 ใน์การเสัน์อช่�อกรรมูการ	คัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ด

คั�าต่อบแทัน์เสัน์อรายช่�อให์ค้ัณะกรรมูการพจิัารณาใน์จัำาน์วิน์

เกนิ์กวิ�าจัำาน์วิน์กรรมูการทั่�จัะสัรรห์า	เพ่�อให้์คัณะกรรมูการมู่

โอกาสัคัดัเล่อกกรรมูการท่ั�มู่คัวิามูเห์มูาะสัมูมูากท่ั�ส่ัด	เสัน์อให้์

ทั่�ประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์พิจัารณาต่ามูจัำาน์วิน์ทั่�ต่้องการแต่�งต่ั�ง

	 6.	 คัณะกรรมูการจัดัสั�งรายช่�อและประวิตั่กิรรมูการทั่�จัะพจิัารณา

แต่�งต่ั�งให์้ผูู้้ถู่อห์่้น์ล�วิงห์น์้าพร้อมูกับห์น์ังสั่อเชิญประช่มู

	 7.	 ใน์กรณ่ทั่�มู่การเสัน์อช่�อกรรมูการทั่�พ้น์วิาระกลับเข้้าดำารง

ต่ำาแห์น่์ง	ไดน้์ำาเสัน์อผู้ลงาน์	(Contribution)	และประวิตั่กิาร

เข้้าร�วิมูประช่มูคัณะกรรมูการและการประช่มูผูู้้ถู่อห้่์น์ให้์										

ผูู้้ถู่อห์่้น์	ใช้ประกอบการพิจัารณาด้วิย

	 8.	 ใน์การน์ำาเสัน์อรายช่�อกรรมูการให์้ผูู้้ถู่อ ห้่์น์พิจัารณา														

คัณะกรรมูการเปิดโอกาสัให้์ผูู้้ถู่อห้่์น์ลงคัะแน์น์ทั่ละคัน์											

เพ่�อให้์ผูู้้ถู่อห้่์น์มู่โอกาสัพิจัารณากรรมูการเป็น์รายบ่คัคัล		

และเปิดเผู้ยผู้ลการลงคัะแน์น์ใน์ทั่�ประช่มู

	 9.	 จััดให์้มู่การปฐมูน์ิเทัศให์้กับกรรมูการให์มู�อย�างเป็น์ทัางการ

ก�อน์การเข้้าร�วิมูประช่มูคัณะกรรมูการคัรั�งแรก

	 ทัั�งน่์�	 เมู่�อมู่การแต่�งตั่�งกรรมูการให์มู�	 บริษััทัฯ	 จัะจััดให้์มู่การ

ปฐมูน์เิทัศสัำาห์รับกรรมูการทั่�ได้รบัแต่�งตั่�งให์มู�	โดยจัดัให้์มู่การบรรยาย

สัร่ปวิิสััยทััศน์์	 พัน์ธิกิจั	 และคั่ณคั�าร�วิมูข้องบริษััทัพร้อมูทัั�งจััดให์้มู่

เอกสัารสัำาห์รับกรรมูการทั่�ได้รับการแต่�งตั่�งให์มู�เพ่�อประกอบการทัำา

ห์น์้าทั่�	ซึ�งจััดทัำาเป็น์คัู�มู่อการปฐมูน์ิเทัศกรรมูการเข้้าให์มู�	อัน์ประกอบ

ด้วิย

	 1.	 ข้้อมููลต่อน์เร่ยน์เชิญเข้้ารับต่ำาแห์น่์งกรรมูการ	 (Pre-														

Orientation)	ไดแ้ก�	ประวิตั่บิรษิัทัั	ลกัษัณะการประกอบธิร่กจิั

ข้องบรษิัทัั	โคัรงสัรา้งกล่�มูบรษิัทัั	โคัรงสัรา้งองคัก์ร	โคัรงสัรา้ง

ผูู้้ถู่อห์่น้์ให์ญ�	และกรรมูการ	คั�าต่อบแทัน์	และสัทิัธิิประโยชน์์

ต่�างๆ	 ข้องกรรมูการ	 ผูู้้บริห์าร	 ฐาน์ะการเงิน์และผู้ลการ

ดำาเน์ิน์งาน์อย�างน์้อย	3	ปีย้อน์ห์ลัง	ห์น์้าทั่�คัวิามูรับผู้ิดชอบ

ข้องคัณะกรรมูการต่ามูกฎิห์มูายทั่�เก่�ยวิข้้อง

	 2.	 ข้้อมููลทั่�ใชป้ฐมูน์เิทัศเมู่�อไดร้บัการแต่�งต่ั�งเป็น์กรรมูการจัาก

ทั่�ประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์	(Orientation)	ได้แก�	เร่�องทั่�จัะต่้องปฏิิบัต่ิ

ต่ามูกฎิห์มูาย	 ห์นั์งส่ัอบริคัณห์์สัน์ธิิ	 ข้้อบังคัับข้องบริษััทั	

ข้อบเข้ต่ห์น์า้ทั่�	และคัวิามูรบัผู้ดิชอบข้องคัณะกรรมูการบรษิัทัั

และคัณะกรรมูการช่ดย�อย	 รายงาน์การประช่มูคัณะกรรมูการ 

บริษััทัย้อน์ห์ลัง	 1	 ปี	 คัู�มู่อกรรมูการบริษััทัจัดทัะเบ่ยน์											

ห์ลักการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่	จััดทัำาโดยต่ลาดห์ลักทัรัพย์ฯ	

น์โยบายการกำากับดูแลกิจัการและจัรรยาบรรณธิ่รกิจัข้อง

บริษััทั	 และกฎิห์มูายทั่�เก่�ยวิข้้องกับการประกอบธิ่รกิจัข้อง

บรษิัทัั	ต่ลอดจัน์กฎิระเบย่บต่�างๆ	ทั่�สัำาคัญัข้องบรษิัทัั	รวิมูทัั�ง

ห์ลักสูัต่รอบรมูกรรมูการ	 และข้้อมููลอ่�น์ๆ	 ทั่�เก่�ยวิข้้องกับ							

การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัข้องบริษััทั	เป็น์ต่้น์

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดูงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 103



	 3.	 การพบประธิาน์กรรมูการบรษิัทัั		กรรมูการผูู้จ้ัดัการ	ก�อน์การ

ประช่มูคัณะกรรมูการบริษััทัคัรั�งแรก	 เพ่�อแจั้งให์้กรรมูการ

ให์มู�ทัราบถึูงน์โยบายทั่�สัำาคััญข้องบริษััทั	 วัิฒน์ธิรรมูองค์ักร	

และคัวิามูคัาดห์วัิงใน์คัวิามูรู้	คัวิามูสัามูารถู	และประสับการณ์

ข้องกรรมูการให์มู�ทั่�จัะมู่สั�วิน์ช�วิยคัณะกรรมูการบริษัทััให์ท้ัำา

ห์น์้าทั่�ได้อย�างมู่ประสัิทัธิิภาพและประสัิทัธิิผู้ล	

 

 2) การิ่สุริ่ริ่ห่ากริ่ริ่มการิ่ และผ่้บัริ่่ห่าริ่ริ่ะดับัสุ่งสุุด

  ห่ลักเกณฑ์์การิ่ค์ัดเลือกกริ่ริ่มการิ่ 

	 	 คัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	เป็น์ผูู้พ้จิัารณา

คััดเล่อกกลั�น์กรองบ่คัคัลทั่�มู่คั่ณสัมูบัต่ิต่ามูทั่�กำาห์น์ด	ซึ�งเห์มูาะสัมูและ

สัมูคัวิรได้รับการเสัน์อช่�อเป็น์กรรมูการบริษััทั	 เพ่�อน์ำาเสัน์อต่�อ													

คัณะกรรมูการบริษััทั	 ห์ร่อผูู้้ถู่อห้่์น์พิจัารณาแต่�งตั่�ง	 (แล้วิแต่�กรณ่)									

โดยมู่ขั้�น์ต่อน์การสัรรห์าทั่�โปร�งใสัและชดัเจัน์	โดยกรรมูการมู่คัณ่สัมูบัติ่

และกระบวิน์การสัรรห์าดังน์่�

ค์ุณสุมบััต้่

	 1.	 กรรมูการต่้องเป็น์บ่คัคัลทั่�มู่คัวิามูรู้คัวิามูสัามูารถู	 มู่คัวิามู

ซ่�อสััต่ย์	 ส่ัจัริต่	 มู่จัริยธิรรมูใน์การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัและมู่เวิลา

เพ่ยงพอทั่�จัะอ่ทัิศคัวิามูรู้	คัวิามูสัามูารถูและปฏิิบัต่ิห์น์้าทั่�ให์้

แก�บริษััทัได้

	 2.	 ไมู�มู่ลักษัณะต้่องห้์ามูต่ามูทั่�กำาห์น์ดไว้ิใน์กฎิห์มูายวิ�าด้วิย

บริษััทัมูห์าชน์จัำากัด	รวิมูทัั�งต่้องไมู�มู่ลักษัณะทั่�แสัดงถูึงการ

ข้าดคัวิามูเห์มูาะสัมูทั่�จัะได้รับคัวิามูไว้ิวิางใจัให์บ้รหิ์ารจัดัการ

กจิัการทั่�มู่มูห์าชน์เป็น์ผูู้้ถูอ่ห้่์น์ต่ามูกฎิห์มูายวิ�าดว้ิยห์ลกัทัรพัย์

และต่ลาดห์ลักทัรพัย	์ห์ร่อต่ามูเกณฑ์์ทั่�คัณะกรรมูการกำากบั

ห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์กำาห์น์ด	

	 3.	 ไมู�เป็น์บ่คัคัลทั่�ฝ่่าฝืน์ข้้อบังคัับ	ระเบ่ยบ	ประกาศ	คัำาสัั�ง	มูต่ิ

คัณะกรรมูการ	ห์ร่อข้้อต่กลง	การจัดทัะเบย่น์ห์ลักทัรพัยแ์ละ

ต่ลาดห์ลกัทัรพัย	์ต่ลอดจัน์ห์น์งัส่ัอเว่ิยน์ทั่�กำาห์น์ดให์ถู่้อปฏิิบติั่

ทั่�อาจัมู่ผู้ลกระทับอย�างร้ายแรง	 ต่�อสัิทัธิิประโยชน์์ห์ร่อการ

ต่ัดสัิน์ใจัข้องผูู้้ถู่อห้่์น์ห์ร่อผูู้้ลงทั่น์ห์ร่อการเปล่�ยน์แปลงใน์

ราคัาห์ลักทัรัพย์

	 4.	 กรรมูการไมู�สัามูารถูประกอบกิจัการเข้้าเป็น์ห้่์น์สั�วิน์	ห์ร่อเข้้า

เป็น์กรรมูการใน์นิ์ติ่บ่คัคัลอ่�น์ท่ั�มู่สัภาพอย�างเด่ยวิกัน์และ

เป็น์การแข้�งข้นั์กบักจิัการข้องบรษิัทััไมู�วิ�าจัะทัำาเพ่�อประโยชน์์

ข้องต่น์	 ห์ร่อประโยชน์์ข้องบ่คัคัลอ่�น์	 เวิ้น์แต่�จัะแจั้งให์้																	

ทั่�ประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์ทัราบก�อน์ทั่�จัะมู่มูต่ิแต่�งต่ั�ง

ห่ลักเกณ์การิ่ออกเสุียงลงค์ะแนนเลือกต้ั�ง/แต้่งต้ั�งกริ่ริ่มการิ่ แบั่งออก

เป็น 2 กริ่ณ่ ดังน่� 

	 1.	 การเล่อกต่ั�งกรรมูการบริษััทัโดยมูต่ิทั่�ประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์	ได้แก�

การเล่อกตั่�งกรรมูการบริษััทั	 แทัน์กรรมูการท่ั�พ้น์จัาก

ต่ำาแห์น่์งต่ามูวิาระ	 และ/ห์ร่อการเล่อกตั่�งกรรมูการบริษััทั

เพิ�มูเต่ิมู	 (กรรมูการให์มู�)	 จัะเป็น์ไปต่ามูห์ลักเกณฑ์์และ										

วิิธิ่การต่ามูข้้อบังคัับข้องบริษััทั	คั่อ

		 1.	 ถู่อห์่้น์คัน์ห์นึ์�งมู่คัะแน์น์เสั่ยงเทั�ากับจัำาน์วิน์ห์่้น์ทั่�ต่น์ถู่อ	

		 2.	 ผูู้้ถู่อห้่์น์แต่�ละคัน์จัะต่้องใช้คัะแน์น์เส่ัยงทั่�มู่อยู�ทัั�งห์มูด

ต่ามู	 (1)	 เล่อกตั่�งบ่คัคัลคัน์เด่ยวิ	 ห์ร่อห์ลายคัน์เป็น์

กรรมูการก็ได	้แต่�จัะแบ�งคัะแน์น์เส่ัยงให้์แก�ผูู้้ใดมูากน้์อย

เพ่ยงใดไมู�ได้

		 3.	 บ่คัคัลซึ�งได้รับคัะแน์น์เส่ัยงสัูงส่ัด	 ต่ามูลำาดับลงมูาเป็น์	

ผูู้้ได้รับเล่อกตั่�งเป็น์กรรมูการเทั�าจัำาน์วิน์กรรมูการท่ั�จัะ

พงึมู	่ห์รอ่จัะพงึเลอ่กต่ั�งใน์คัรั�งน์ั�น์	ใน์กรณ่ทั่�บ่คัคัลซึ�งได้

รับการเล่อกตั่�งใน์ลำาดับถูัดลงมูามู่คัะแน์น์เส่ัยงเทั�ากัน์

เกิน์จัำาน์วิน์กรรมูการท่ั�จัะพึงมู่ห์ร่อจัะพึงเล่อกตั่�งใน์								

คัรั�งน์ั�น์ให์้ผูู้้เป็น์ประธิาน์เป็น์ผูู้้ออกเสั่ยงช่�ข้าด

   

	 	 	 ใน์แต่�ละปี	คัณะกรรมูการบรษิัทััไดพ้จิัารณาต่ามูแน์วิทัาง

การกำากับดแูลกิจัการทั่�ดใ่น์เร่�องการปฏิิบัต่ติ่�อผูู้ถู้่อห์่น้์อย�าง

เทั�าเทั่ยมูกัน์	 จัึงได้มู่การเปิดโอกาสัให์้ผูู้้ถู่อห้่์น์รายย�อย											

รายเด่ยวิห์ร่อห์ลายรายถู่อห้่์น์รวิมูกัน์ไมู�น้์อยกวิ�าร้อยละ	 5	

ข้องห้่์น์ทั่�มู่สัิทัธิิออกเส่ัยงทัั�งห์มูดข้องบริษััทั	 สัามูารถูเสัน์อ

ช่�อบ่คัคัลเข้้ารับการคััดเล่อกเพ่�อเสัน์อแต่�งตั่�งเป็น์กรรมูการ

บริษััทัได้เป็น์การล�วิงห์น้์าสัำาห์รับการประช่มูสัามูัญผูู้้ถู่อห้่์น์

ประจัำาปี

	 2.	 การแต่�งตั่�งกรรมูการบริษััทัแทัน์กรรมูการบริษััทัทั่�วิ�างลง

เพราะเห์ต่่อ่�น์น์อกจัากถูึงคัราวิออกต่ามูวิาระ	 โดยมูติ่ทั่�

ประช่มูคัณะกรรมูการบริษััทั	 ให้์กรรมูการเล่อกบ่คัคัลใด

บค่ัคัลห์นึ์�งซึ�งมู่คัณ่สัมูบัต่ติ่ามูกฎิห์มูายวิ�าดว้ิยบรษิัทััมูห์าชน์

จัำากัดกำาห์น์ดเข้้าเป็น์กรรมูการแทัน์ใน์การประช่มูคัณะ

กรรมูการใน์คัราวิถูัดไป	 เว้ิน์แต่�วิาระข้องกรรมูการจัะเห์ล่อ

น์้อยกวิ�า	 2	 เด่อน์	 บ่คัคัลซึ�งเข้้าเป็น์กรรมูการแทัน์ดังกล�าวิ	

จัะอยู�ใน์ต่ำาแห์น่์งกรรมูการได้เพ่ยงเทั�าวิาระท่ั�ยังเห์ล่ออยู�			

ข้องกรรมูการท่ั�ต่น์แทัน์มูติ่ข้องคัณะกรรมูการต่ามูวิรรคัห์นึ์�ง

ต่้องประกอบด้วิยคัะแน์น์เส่ัยงท่ั�ไมู�น์้อยกวิ�า	 3	 ใน์	 4	 ข้อง

จัำาน์วิน์กรรมูการทั่�ยังเห์ล่ออยู�

  ห่ลักเกณฑ์์การิ่ค์ัดเลือกผ่้บัริ่่ห่าริ่ริ่ะดับัสุ่งสุุด

	 	 คัณะกรรมูการบริษััทัได้พิจัารณาและมูอบห์มูายให้์													

คัณะกรรมูการสัรรห์าพิจัารณาห์ลักเกณฑ์์และวิิธิ่การสัรรห์าบ่คัคัล										

ทั่�มู่คั่ณสัมูบัต่ิเห์มูาะสัมูเพ่�อดำารงต่ำาแห์น่์งผูู้้บริห์ารระดับสูังส่ัด	 และ

เสัน์อช่�อบ่คัคัลทั่�เห์็น์วิ�าเห์มูาะสัมูมูากกวิ�าห์น์ึ�งช่�อ	พร้อมูเห์ต่่ผู้ลเพ่�อให์้

คัณะกรรมูการบริษััทัพิจัารณาแต่�งตั่�งต่�อไป	 โดยใน์การสัรรห์าได้

พิจัารณากลั�น์กรองสัรรห์าบ่คัคัลทั่�มู่คั่ณสัมูบัต่ิคัรบถู้วิน์	 เห์มูาะสัมู												

มู่คัวิามูรู้คัวิามูสัามูารถู	 ทัักษัะ	 และประสับการณ์ทั่�เป็น์ประโยชน์์ต่�อ								

การดำาเนิ์น์งาน์ข้องบริษัทัั	และเข้้าใจัใน์ธิร่กิจัข้องบรษิัทััเป็น์อย�างด่	และ

สัามูารถูบริห์ารงาน์ให์้บรรล่วัิต่ถู่ประสังคั์	 เป้าห์มูายทั่�คัณะกรรมูการ

บริษััทักำาห์น์ดไวิ้ได้	
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ค์ุณสุมบััต้่ผ่้บัริ่่ห่าริ่ริ่ะดับัสุ่งสุุด

	 1.	 คั่ณลักษัณะ

		 1)	 มู่คั่ณธิรรมูและคัวิามูรับผู้ิดชอบ	 (Integrity	 and														

accountability)

		 2)	 การตั่ดสิัน์ใจัด้วิยข้้อมููลและเห์ต่่ผู้ล	(Informed	judgment)

		 3)	 มู่ว่ิฒิภาวิะและคัวิามูมัู�น์คัง	เป็น์ผูู้ร้บัฟังทั่�ด่และกล้าแสัดง

คัวิามูคัิดเห์็น์ทั่�แต่กต่�าง	และเป็น์อิสัระ			

		 4)	 ยึดมูั�น์ใน์การทัำางาน์อย�างมู่ห์ลักการ

	 2.	 มู่คัวิามูรู้	คัวิามูสัามูารถู	ใน์การดำาเน์ิน์ธิ่รกิจั	เป็น์ผูู้้ทั่�มู่ทัักษัะ

ประสับการณ์	 วิิชาช่พ	 คั่ณสัมูบัต่ิเฉพาะใน์ด้าน์ต่�างๆ	 ทั่�มู่

คัวิามูจัำาเป็น์อย�างยิ�งและเป็น์ประโยชน์์สัูงส่ัดต่�อธิ่รกิจั													

ข้องบริษััทั

	 3.	 มู่คัณ่สัมูบตั่ติ่ามูห์ลักเกณฑ์์ทั่�สัำานั์กงาน์คัณะกรรมูการกำากับ

ห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	 และต่ลาดห์ลักทัรัพย์แห์�ง

ประเทัศไทัยกำาห์น์ด

	 4.	 ประสับการณ์ใน์ธิ่รกิจั	 เคัร่�องประดับและอัญมูณ่	 และการ

บรหิ์ารจัดัการองค์ักรท่ั�จัะเสัริมูสัร้างประสิัทัธิภิาพการดำาเน์นิ์

กิจัการข้องบริษััทั	และศักยภาพใน์การแข้�งข้ัน์ให์้แก�บริษััทั

	 5.	 ประสับการณ์ใน์การเป็น์ผูู้้น์ำาข้ององคั์กร	 มู่ภาวิะคัวิามูเป็น์

ผูู้้น์ำาสัูง

	 6.	 ได้รับการยอมูรับจัากองคั์กรธิ่รกิจัทั่�เก่�ยวิข้้อง

	 7.	 ได้รับอน์่มูัต่ิจัากคัณะกรรมูการบริษััทั

 3) การิ่พัฒนากริ่ริ่มการิ่

	 	 ใน์ปี	 2564	 คัณะกรรมูการบริษััทัไมู�ได้เข้้าร�วิมูกิจักรรมูสััมูมูน์าห์ร่ออบรมูห์ลักสัูต่รทั่�เก่�ยวิข้้องกับบทับาทัห์น์้าทั่�ข้องกรรมูการ																			

แต่�อย�างไรก็ต่ามู	 ต่ลอดระยะเวิลาท่ั�ผู้�าน์มูาคัณะกรรมูการบริษััทัได้สั�งเสัริมูให้์กรรมูการเข้้าร�วิมูใน์ห์ลักสัูต่รทั่�สัอดคัล้องกับการปฏิิบัต่ิห์น้์าท่ั�									

ข้องต่น์เองเสัมูอมูา	เช�น์	ห์ลักสัูต่รซึ�งจััดข้ึ�น์	โดยสัมูาคัมูสั�งเสัริมูสัถูาบัน์กรรมูการ	(IOD)	ดังน์่�

การิ่เข้าริ่ับัการิ่อบัริ่มของค์ณะกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ษัท 

  ริ่ายชิ้ื�อค์ณะกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ษัท ริุ่่น / ปีที�เข้าริ่่วม ห่ลักสุ่ต้ริ่ของสุมาค์มสุ่งเสุริ่่มสุถึาบััน ห่ลักสุ่ต้ริ่โดยสุถึาบัันอื�น

   อบัริ่มห่ลักสุ่ต้ริ่ (IOD) กริ่ริ่มการิ่บัริ่่ษัทไทย (IOD) /1

	 1.	 น์ายปร่ดา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 37/2548	 DAP	 	 	 -

	 2.	 น์างประพ่ร์		สัรไกรกิต่ิกูล	 17/2545	 DCP	 	 	 -

	 3.	 น์างสั่น์ัน์ทัา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 22/2545	 DCP	 ห์ลักสัูต่รผูู้้บริห์ารระดับสัูง	สัถูาบัน์	 	

	 	 	 	 	 	 วิิทัยาการต่ลาดทัน่์	ร่�น์ท่ั�	11	(วิต่ทั.	11)

	 4.	 น์างปราณ่		คั่ณประเสัริฐ	 26/2547	 DAP	 	 	 -

	 5.	 น์ายปราโมูทัย์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 46/2547	 DCP	 	 	 -

	 	 	 	 16/2547	 DAP	 	 	 -

	 	 	 	 12/2547	 FN	 	 	 -

	 6.	 น์างสัาวิพิทัยา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 26/2547	 DAP	 	 	 -

	 7.	 น์ายวิ่ระชัย		ต่ัน์ต่ิก่ล	 37/2546	 DCP	 	 	 -

	 8.	 น์างรวิิฐา		พงศ์น์่ชิต่	 59/2548	 DCP	 1.	ห์ลักสัูต่รผูู้้บริห์ารการย่ต่ิธิรรมูทัาง	

	 	 	 	 	 	 	 	ปกคัรองระดับสัูง	ร่�น์ทั่�	3	(บยป.3)

	 	 	 	 	 	 2.	ห์ลักสัูต่รผูู้้บริห์ารระดับสัูง	ด้าน์	 	

	 	 	 	 	 	 	 การ	คั้าและการพาณิชย์	(TEPCOT)		

	 	 	 	 	 	 	 ร่�น์ทั่�	1

	 	 	 	 	 	 3.	ห์ลักสัูต่รผูู้้บริห์ารระดับสัูง	สัถูาบัน์	

	 	 	 	 	 	 	 วิิทัยาการต่ลาดทัน่์	ร่�น์ทั่�	3	(วิต่ทั.3)	

	 	 	 	 	 	 4.	ห์ลักสัูต่รการบริห์ารงาน์ภาคัรัฐ

	 	 	 	 	 	 	 และกฎิห์มูายมูห์าชน์	สัถูาบัน์

	 	 	 	 	 	 	 พระปกเกล้า	ร่�น์ทั่�	3	(ปรมู.3)

	 	 	 	 	 	 5.	ห์ลักสัูต่รการป้องกัน์ราชอาณาจัักร	

	 	 	 	 	 	 	 ภาคัรัฐร�วิมูเอกชน์	วิิทัยาลัยป้องกัน์

			 	 	 	 	 	 ราชอาณาจักัร	ร่�น์ทั่�	4515	(ปรอ.15)
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ห่มายเห่ตุ้ : /1	 DCP					 :	Director	Certification	Program	
	 	 	 	 DAP					 :	Director	Accreditation	Program	
	 	 	 	 FN								:	Financefor	Non-Finance	Program	
	 	 	 	 ACP						:	Audit	Committee	Program	
	 	 	 	 DCP	Re	:	DCP	Refresher’	Course
	 	 	 	 CDC	 :	Chartered	Director	Class
	 	 	 	 BNCP	 :	Board	Nomination	and	Compensation	Program

 4) การิ่ปริ่ะเม่นผลต้นเองของค์ณะกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ษัท ค์ณะกริ่ริ่มการิ่ชิุ้ดย่อย และปริ่ะธานกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ห่าริ่กลุ่ม 

  คัณะกรรมูการบริษััทัจััดให้์มู่การประเมูิน์คัณะกรรมูการ	และคัณะกรรมูการช่ดย�อยอย�างน์้อยปีละ	1	คัรั�ง	โดยทัำาการประเมูิน์	2	รูปแบบ	คัอ่ 

	 	 1)	 แบบประเมูิน์รายบ่คัคัล	-	ประเมูิน์ต่น์เอง	(Self	Assessment)	

	 	 2)	 แบบประเมูิน์คัณะกรรมูการทัั�งคัณะ	และคัณะกรรมูการช่ดย�อย	โดยคัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์

 

สุริุ่ปการิ่ปริ่ะเม่นผลต้นเองในปี 2564

	 1.	 การประเมูิน์ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน์ข้องคัณะกรรมูการบริษััทั

     1.1	การประเมูนิ์กรรมูการรายบค่ัคัล	ประกอบดว้ิย	3	ห์วัิข้้อห์ลกั	ซึ�งมู่ผู้ลการประเมูนิ์คัะแน์น์เฉล่�ยรวิมูอยู�ใน์เกณฑ์์ระดบัด่เย่�ยมู	คัอ่	96%  

 ห่ัวข้อ ผลปริ่ะเม่น (%)

	 1.	 โคัรงสัร้างและคั่ณสัมูบัต่ิข้องคัณะกรรมูการ	 100

	 2.		 การประช่มูข้องคัณะกรรมูการ	 96

	 3.	 บทับาทั	ห์น์้าทั่�	และคัวิามูรับผู้ิดชอบข้องคัณะกรรมูการ	 94

	 	 1.2	การประเมิูน์คัณะกรรมูการทัั�งคัณะ	ประกอบดว้ิย	6	หั์วิข้้อห์ลัก	ซึ�งมู่ผู้ลการประเมูนิ์คัะแน์น์เฉล่�ยรวิมูอยู�ใน์เกณฑ์์ระดบัด่เย่�ยมู	คัอ่

		 92%	รายละเอ่ยดดังน์่�

 ห่ัวข้อ ผลปริ่ะเม่น (%)

	 1.	 โคัรงสัร้างและคั่ณสัมูบัต่ิข้องคัณะกรรมูการ	 90

	 2.		 บทับาทั	ห์น์้าทั่�	และคัวิามูรับผู้ิดชอบข้องคัณะกรรมูการ	 91

	 3.		 การประช่มูคัณะกรรมูการ	 94

	 4.	 การทัำาห์น์้าทั่�ข้องกรรมูการ	 96

	 5.	 คัวิามูสััมูพัน์ธิ์กับฝ่่ายจััดการ	 95

	 6.		 การพัฒน์าต่น์เองข้องกรรมูการและการพัฒน์าผูู้้บริห์าร	 83

  ริ่ายชิ้ื�อค์ณะกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ษัท ริุ่่น / ปีที�เข้าริ่่วม ห่ลักสุ่ต้ริ่ของสุมาค์มสุ่งเสุริ่่มสุถึาบััน ห่ลักสุ่ต้ริ่โดยสุถึาบัันอื�น

   อบัริ่มห่ลักสุ่ต้ริ่ (IOD) กริ่ริ่มการิ่บัริ่่ษัทไทย (IOD) /1

	 9.	 น์ายจัำาน์งคั์		วิัฒน์เกสั	 5/2544	 DCP	 1.	ประกาศน์่ยบัต่รห์ลักสัูต่รผูู้้บริห์าร	

	 	 	 	 1/2545	 ACP	 	 	ระดับสัูงสัถูาบัน์วิิทัยาการต่ลาดทั่น์		

	 	 	 	 2/2549	 DCP	Re	 	 (วิต่ทั.)	ร่�น์ทั่�	6	

	 	 	 	 1/2550	 CDC	 2.	Tactical	Training	in	Hostage		

	 	 	 	 8/2562	 BNCP	 	 Rescues,	US	Marshal	Service,		 	

	 	 	 	 	 	 	 Department	of	Justice,	Baton		 	

	 	 	 	 	 	 	 	Rouge,	Louisiana,	USA,	1990	

	 	 	 	 	 	 3.	Marketing	Coaching,	Tack	Training  

       International,	London,	UK,	1991  

	 	 	 	 	 	 	 (5-weeks)

	 10.	น์ายเดชา		น์ัน์ทัน์เจัริญก่ล	 -	 -	 	 	 -

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ106 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



	 2.	 การประเมูิน์ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน์ข้องคัณะกรรมูการช่ดย�อย

	 	 การประเมูิน์คัณะกรรมูการช่ดย�อยทัั�งคัณะ	ประกอบด้วิย	3	ห์ัวิข้้อห์ลัก	ซึ�งมู่ผู้ลการประเมูิน์คัะแน์น์เฉล่�ยรวิมูอยู�ใน์เกณฑ์์ระดับด่มูาก		

	 	 คั่อ	85%	รายละเอ่ยดดังน์่�

 ห่ัวข้อ ผลปริ่ะเม่น (%)

	 1.	 โคัรงสัร้างและคั่ณสัมูบัต่ิข้องคัณะกรรมูการใน์เร่�องต่�างๆ		 89

	 	 มู่คัวิามูเห์มูาะสัมู	ทัำาให์้การทัำางาน์ข้องคัณะกรรมูการมู่ประสัิทัธิิภาพ	

	 2.	 การประช่มูคัณะกรรมูการช่ดย�อยได้ดำาเน์ิน์การใน์เร่�องต่�างๆ		 100

	 	 เพ่�อให์้คัณะกรรมูการปฏิิบัต่ิห์น์้าทั่�ใน์การประช่มูได้อย�างมู่ประสัิทัธิิภาพ	

	 3.	 บทับาทั	ห์น์้าทั่�	และคัวิามูรับผู้ิดชอบข้องคัณะกรรมูการช่ดย�อย		 81

	 	 ได้ให์้คัวิามูสัำาคััญ	ใช้เวิลาใน์การพิจัารณา	ทับทัวิน์

	 	 และปฏิิบัต่ิต่ามูใน์เร่�องต่�างๆ	อย�างเพ่ยงพอ	

	 	 บริษััทัฯ	 มู่น์โยบายกำาห์น์ดให้์คัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์เป็น์ผูู้้ประเมูิน์ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน์ข้องประธิาน์บริห์ารกล่�มู	

ซึ�งเป็น์การประเมูิน์โดยเปร่ยบเทั่ยบกับคัวิามูสัำาเร็จัข้องเป้าห์มูายและใช้ปัจัจััยใน์การพิจัารณาประกอบด้วิยต่ัวิวัิดเชิงคั่ณภาพ	 ได้แก�	 คัวิามูเป็น์

ผูู้้น์ำา	การปฏิิบัต่ิต่ามูกลย่ทัธิ์	การวิางแผู้น์และผู้ลปฏิิบัต่ิงาน์	

กริ่ะบัวนการิ่ในการิ่ปริ่ะเม่นผลงานของปริ่ะธานกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ห่าริ่กลุ่ม

	 1.	 คัณะกรรมูการบริษััทักำาห์น์ดให์้คัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์โดยร�วิมูกับกรรมูการทั่�ไมู�เป็น์ผูู้้บริห์าร	 เป็น์ผูู้้พิจัารณา

ดังน์่�

  1)	 ให้์คัวิามูเห็์น์ชอบห์ลักเกณฑ์์การประเมูิน์ผู้ลงาน์ประธิาน์กรรมูการบริห์ารกล่�มู	 โดยเกณฑ์์การประเมูิน์ผู้ลงาน์คัวิรจัูงใจัประธิาน์

กรรมูการบรหิ์ารกล่�มู	บรหิ์ารกิจัการให์เ้ป็น์ไปต่ามูวัิต่ถูป่ระสังคั	์เปา้ห์มูายห์ลัก	กลย่ทัธิ	์และสัอดคัล้อง	กบัผู้ลประโยชน์์ข้องกจิัการ

ใน์ระยะยาวิโดยสั่�อสัารให์้ประธิาน์กรรมูการบริห์ารกล่�มู	ทัราบเกณฑ์์การประเมูิน์เป็น์การล�วิงห์น์้า

				 2)	 ประเมูนิ์ผู้ลงาน์ประธิาน์กรรมูการบริห์ารกล่�มูเป็น์ประจัำาปีทัก่ปี	และประธิาน์กรรมูการเป็น์ผูู้ส่้ั�อสัารผู้ลการพจิัารณา	รวิมูทัั�งประเดน็์

เพ่�อการพัฒน์าให์้ประธิาน์กรรมูการบริห์ารกล่�มูทัราบ

	 2.	 ผู้ลการประเมูิน์ดังกล�าวิจัะถููกน์ำาไปพิจัารณากำาห์น์ดอัต่ราผู้ลต่อบแทัน์ข้องประธิาน์กรรมูการบริห์ารกล่�มู	 โดยคัณะกรรมูการสัรรห์า

และกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	และน์ำาเสัน์อต่�อทั่�ประช่มูคัณะกรรมูการบริษััทัเพ่�อพิจัารณาอน์่มูัต่ิต่�อไป

	 	 ใน์ปี	2564		การประเมูนิ์ผู้ลข้องประธิาน์กรรมูการบริห์ารกล่�มูประกอบดว้ิย	3	หั์วิข้้อ		ซึ�งมู่ผู้ลคัะแน์น์เฉล่�ยอยู�ใน์เกณฑ์์ด่เย่�ยมูคัอ่	93%	

รายละเอ่ยดดังน์่�

 ห่ัวข้อ ผลปริ่ะเม่น (%)

	 1.	 การประเมูิน์ผู้ลจัากดัชน์่ช่�วิัดผู้ลการดำาเน์ิน์งาน์	 96

	 2.	 การประเมูิน์ด้าน์คัวิามูเป็น์ผูู้้น์ำา	 91

	 3.		 การประเมูิน์ด้าน์การบริห์ารงบประมูาณและโคัรงการต่�างๆ	 96

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดูงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 107



8.1.2 การเข้าร่วมประชุมแลิะการจ่ายคุ่าตอบแที่นคุณ์ะกรรมการรายบุคุคุลิ

 1) การิ่เข้าริ่่วมปริ่ะชิุ้ม

   ริ่ายชิ้ื�อกริ่ริ่มการิ่ ต้ำาแห่น่ง  การิ่ปริ่ะชิุ้ม

     ปริ่ะชิุ้มกริ่ริ่มการิ่  ปริ่ะชิุ้มสุามัญผ่้ถึือหุ่้น

     (การิ่เข้าริ่่วมปริ่ะชิุ้ม/   ปริ่ะจุำาปี (การิ่เข้าริ่่วม  

     สุ่ทธ่ในการิ่ปริ่ะชิุ้ม)  /สุ่ทธ่ในการิ่ปริ่ะชิุ้ม) 

	 1.	 น์ายปร่ดา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 ประธิาน์กรรมูการ	 6/6	 1/1

	 2.	 น์ายปราโมูทัย์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 รองประธิาน์กรรมูการ	 6/6	 1/1

	 3.	 น์างประพ่ร์		สัรไกรกิต่ิกูล	 กรรมูการ	 	 6/6	 1/1

	 4.	 น์างสั่น์ัน์ทัา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ	 	 6/6	 1/1

	 5.	 น์างปราณ่		คั่ณประเสัริฐ	 กรรมูการ	 	 5/6	 1/1

	 6.	 น์างรวิิฐา		พงศ์น่์ชิต่	/1		 กรรมูการอิสัระ		 6/6	 1/1

   	 ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ 

    และประธิาน์กรรมูการสัรรห์า

	 	 	 	 และกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	

	 7.	 น์ายวิ่ระชัย		ต่ัน์ต่ิก่ล		 	 กรรมูการอิสัระ	และ	 6/6	 1/1

	 	 	 	 กรรมูการต่รวิจัสัอบ	

	 8.	 น์ายจัำาน์งคั์		วิัฒน์เกสั			 กรรมูการอิสัระ	และ	 6/6	 1/1

	 	 	 	 กรรมูการต่รวิจัสัอบ	

	 9.	 น์างสัาวิพิทัยา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ	 	 6/6	 1/1

	 10.	น์ายเดชา		น์ัน์ทัน์เจัริญก่ล	 กรรมูการ	 	 6/6	 1/1

ห่มายเห่ตุ้ : /1	 ได้รับแต่�งต่ั�งเป็น์ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ/	ประธิาน์กรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	ต่ั�งแต่�วิัน์ทั่�	1	มูกราคัมู	2565	เป็น์ต่้น์ไป

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ108 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 2) การิ่จุ่ายค์่าต้อบัแทนกริ่ริ่มการิ่

  2.1 ค์่าต้อบัแทนที�เป็นต้ัวเง่น	สัำาห์รับรอบระยะเวิลา	ต่ั�งแต่�วิัน์ทั่�	1	มูกราคัมู	2564	-	วิัน์ทั่�	31	ธิัน์วิาคัมู	2564

												 	 	 คั�าต่อบแทัน์เฉพาะใน์ฐาน์ะกรรมูการบริษััทั/1	ประกอบด้วิยเงิน์เด่อน์	เงิน์ประจัำาต่ำาแห์น์่ง	และโบน์ัสั

	 ห์น์่วิย:	ล้าน์บาทั

       ค์่าต้อบัแทนกริ่ริ่มการิ่ 

   ริ่ายชิ้ื�อกริ่ริ่มการิ่  ต้ำาแห่น่ง ค์ณะกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ษัท ค์ณะกริ่ริ่มการิ่ ริ่วม

      (เง่นเดือน ต้ริ่วจุสุอบั

      และโบันัสุ) (เง่นปริ่ะจุำาต้ำาแห่น่ง   

       และโบันัสุ)  

	 1.	 น์ายปร่ดา			เต่่ยสั่วิรรณ์	 ประธิาน์กรรมูการบริษััทั	 3.053	 	 3.053

	 2.	 น์างประพ่ร์			สัรไกรกิต่ิกูล	 กรรมูการบริษััทั/กรรมูการการเงิน์	 1.586	 	 1.586

	 	 	 	 และบริห์ารคัวิามูเสั่�ยง/กรรมูการ

	 	 	 	 สัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์

	 3.	 น์างสั่น์ัน์ทัา		เต่่ยสั่วิรรณ์		 กรรมูการบริษััทั/กรรมูการสัรรห์า	 1.507	 	 1.507

	 	 	 	 และกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	

	 4.	 น์างรวิิฐา		พงศ์น่์ชิต่/1	 กรรมูการอิสัระ/ประธิาน์กรรมูการ	 	 0.520	 0.520

	 	 	 	 ต่รวิจัสัอบ/ประธิาน์กรรมูการสัรรห์า

	 	 	 	 และกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	 	

	 5.	 น์ายวิ่ระชัย			ต่ัน์ต่ิก่ล	 กรรมูการอิสัระ/กรรมูการต่รวิจัสัอบ	 	 0.780	 0.780

	 6.	 น์ายจัำาน์งคั์		วิัฒน์เกสั		 กรรมูการอิสัระ/กรรมูการต่รวิจัสัอบ	 	 0.520	 0.520

  ริ่วมค์่าต้อบัแทนกริ่ริ่มการิ่   6.146 1.820 7.966

ห่มายเห่ตุ้ : /1 ได้รับแต่�งต่ั�งเป็น์ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ	และประธิาน์กรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	ต่ั�งแต่�วิัน์ทั่�	1	มูกราคัมู	2565	เป็น์ต่้น์ไป

  2.2 ค์่าต้อบัแทนอื�น

					 	 	 	 ใน์ปี	2564	บริษััทัฯ	ได้จั�ายสัมูทับเงิน์เข้้ากองทั่น์สัำารองเล่�ยงช่พให์้แก�	กรรมูการบริษััทั		รวิมูจัำาน์วิน์เงิน์ทัั�งสัิ�น์	0.210	ล้าน์บาทั

8.1.3 การกำากับดู้แลิบริษ์ัที่ย่อย แลิะบริษ์ัที่ร่วม

 1. การิ่ค์วบัค์ุมด่แล การิ่จุัดการิ่ และริ่ับัผ่ดชิ้อบัการิ่ดำาเน่นงาน

ของบัริ่่ษัทย่อย และบัริ่่ษัทริ่่วม

	 	 บริษััทัฯ	 กำาห์น์ดระเบ่ยบปฏิิบัต่ิให้์การเสัน์อช่�อและใช้สิัทัธิิ

ออกเส่ัยงแต่�งตั่�งบค่ัคัลเป็น์กรรมูการใน์บรษิัทััย�อย	และบรษิัทััร�วิมูต้่อง

ได้รับอน่์มัูติ่จัากคัณะกรรมูการบริษัทัั	โดยการเสัน์อจัากคัณะกรรมูการ

บรหิ์ารกล่�มู	และบค่ัคัลทั่�ไดร้บัการแต่�งตั่�งให์เ้ป็น์กรรมูการใน์บรษิัทััย�อย

ห์ร่อบริษััทัร�วิมู	 มู่ห์น้์าทั่�ดำาเน์ิน์การเพ่�อประโยชน์์ทั่�ด่ท่ั�ส่ัดข้องบริษััทั

ย�อย	 ห์ร่อบริษััทัร�วิมูนั์�น์ๆ	 และบริษััทัฯ	 ได้กำาห์น์ดให้์บ่คัคัลทั่�ได้รับ							

แต่�งตั่�งนั์�น์	ต้่องได้รบัอน่์มัูติ่จัากคัณะกรรมูการบริษัทััก�อน์ท่ั�จัะไปลงมูติ่

ห์ร่อใช้สัทิัธิอิอกเส่ัยงใน์เร่�องสัำาคัญัใน์ระดบัเด่ยวิกบัทั่�ต่อ้งไดร้บัอน่์มูตั่ิ

จัากคัณะกรรมูการบริษััทั	 ทัั�งน่์�การสั�งกรรมูการเพ่�อเป็น์ต่ัวิแทัน์										

ใน์บริษััทัย�อย	 ห์ร่อบริษััทัร�วิมูดังกล�าวิเป็น์ไปต่ามูสััดสั�วิน์การถู่อห้่์น์	

ข้องบริษััทั

	 	 น์อกจัากน์่�	ใน์กรณ่เป็น์บริษััทัย�อย	บริษััทัฯ	กำาห์น์ดระเบ่ยบ

ให้์บค่ัคัลทั่�ได้รบัแต่�งตั่�งจัากบรษิัทัันั์�น์ต่อ้งดแูลให์บ้รษิัทััย�อยมู่ข้้อบงัคับั

ใน์เร่�องการทัำารายการเก่�ยวิโยง	การไดมู้าห์ร่อจัำาห์น่์ายไปซึ�งสันิ์ทัรพัย์

ห์ร่อการทัำารายการสัำาคัญัอ่�น์ใดข้องบริษัทััดังกล�าวิ	ให้์คัรบถูว้ิน์ถูกูต้่อง

และใช้ห์ลกัเกณฑ์์ทั่�เก่�ยวิข้้องกบัการเปิดเผู้ยข้้อมููล		และการทัำารายการ

ข้้างต้่น์ใน์ลักษัณะเด่ยวิกับห์ลักเกณฑ์์ข้องบริษัทัั	รวิมูถึูงต้่องกำากับดแูล

ให้์มู่การจััดเก็บข้้อมููล	 และการบัน์ทัึกบัญช่ข้องบริษััทัย�อยให้์บริษััทัฯ	

สัามูารถูต่รวิจัสัอบ	และรวิบรวิมูมูาจััดทัำางบการเงิน์รวิมูได้ทััน์กำาห์น์ด

ด้วิย

	 	 บริษััทัฯ	 ได้กำาห์น์ดน์โยบายทัางการเงิน์กล่�มูแพรน์ด้า	

(PRANDA	 Group	 Financial	 Policy)	 สัำาห์รับการบริห์ารจััดการข้อง

บริษััทัย�อย	และบริษััทัร�วิมูดังน์่�
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		 1.	 บริษััทัย�อย	 และบริษััทัร�วิมูต้่องสั�งแผู้น์ธิ่รกิจัประจัำาปี	

(Business	Plan)	

		 2.	 บริษััทัย�อย	และบริษััทัร�วิมูต่้องสั�งแผู้น์กำาลังคัน์ประจัำาปี

(Manpower	Plan)	

		 3.	 บริษััทัย�อย	 และบริษััทัร�วิมูต่้องสั�งงบลงทั่น์ประจัำาปี	

(Capital	Expenditure	Plan)

		 4.	 บริษััทัย�อย	 และบริษััทัร�วิมูต้่องสั�งงบประมูาณประจัำาปี	

(Budget	Plan)	

	 	 แผู้น์งาน์ทัั�งห์มูดทั่�กล�าวิมูาข้้างต้่น์ต้่องจัดัสั�งให์ค้ัณะกรรมูการ

บริห์ารกล่�มูเป็น์ผูู้้อน่์มูัต่ิ	 โดยมู่กำาห์น์ดใน์การสั�งแผู้น์งาน์ภายใน์เด่อน์

ต่่ลาคัมูข้องแต่�ละปี	 และมู่การทับทัวิน์แผู้น์งาน์ทัั�งห์มูดอ่กคัรั�งภายใน์

เด่อน์เมูษัายน์ข้องปีถูัดไป

 

	 	 อ่กทัั�งบริษััทัย�อย	 และบริษััทัร�วิมูต้่องช่�แจังแผู้น์งาน์ทัั�งห์มูด

เป็น์ลายลักษัณ์อักษัรห์ากผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน์แต่กต่�างจัากแผู้น์งาน์															

ทั่�กำาห์น์ดไว้ิ	น์อกจัากน่์�ห์ากบริษัทััย�อย	และบรษิัทััร�วิมูต้่องการกูย่้มูเงนิ์

จัากสัถูาบัน์การเงิน์	ห์ร่อคัำ�าประกัน์ใดๆ	และการทัำาสััญญาห์ร่อน์ิต่ิกรรมู 

ใดๆ	 ทั่�ผูู้กพัน์กิจัการ	 รวิมูถึูงการแต่�งตั่�งผูู้้สัอบบัญช่รับอน่์ญาต่ได้										

รับการอน์่มูัต่ิจัากคัณะกรรมูการบริห์ารกล่�มู

         

 2. ข้อต้กลงริ่ะห่ว่างบัริ่่ษัทกับัผ้่ถืึอหุ้่นอื�นในการิ่บัริ่่ห่าริ่จุัดการิ่

บัริ่่ษัทย่อย และบัริ่่ษัทริ่่วม 

						 	 ไมู�มู่ข้้อต่กลงอ่�น์ใน์การบริห์ารจััดการบริษััทัย�อย	 และ								

บริษััทัร�วิมูรวิมูผู้ลต่อบแทัน์เป็น์ไปต่ามูสััดสั�วิน์การถู่อห์่้น์ปกต่ิ

8.1.4 การติด้ตามให้ม่การปฏิิบัติตามนโยบาย แลิะแนวปฏิิบัติในการ

กำากับดู้แลิกิจการ

	 บริษััทัฯ	 ได้ให์้คัวิามูสัำาคััญใน์เร่�องการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่								

โดยได้กำาห์น์ดน์โยบายและแน์วิปฏิิบัต่ิทั่�เก่�ยวิข้้องไวิ้ใน์น์โยบายการ

กำากับดูแลกิจัการข้องบริษััทั	และจัรรยาบรรณธิ่รกิจั	พร้อมูทัั�งสั�งเสัริมู

ให์้เกิดการปฏิิบัต่ิอย�างแทั้จัริงเพ่�อสัร้างคัวิามูเช่�อมัู�น์ต่�อผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัย

ทั่กกล่�มู

	 ใน์รอบปีทั่�ผู้�าน์มูา	บรษิัทััฯ	ไดมู่้การต่ดิต่ามูเพ่�อให์เ้กดิการปฏิิบตั่ิ

ต่ามูการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่คัรอบคัล่มูเร่�อง	 1)	 การดูแลพน์ักงาน์							

และการไมู�เล่อกปฎิิบัติ่	 2)	 การต่�อต้่าน์การแข้�งขั้น์ท่ั�ไมู�เป็น์ธิรรมู												

3)	การดูแลสัิ�งแวิดล้อมู	สั่ข้อน์ามูัย	และคัวิามูปลอดภัยใน์องคั์กร	และ 

4)	 การรักษัาคัวิามูปลอดภัยข้องข้้อมููลสัารสัน์เทัศ	ซึ�งผู้ลการติ่ดต่ามู

พบวิ�าบริษัำทัฯ	 ได้ดำาเน์ิน์การต่ามูแน์วิทัางข้องต่�ละประเด็น์ได้อย�าง						

คัรบถู้วิน์แล้วิ

	 ทัั�งน่์�	 บริษััทัฯ	 ได้สัร่ปผู้ลการติ่ดต่ามูการปฏิิบัต่ิเพ่�อให้์เกิดการ

ปฏิิบต่ิต่ามูการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่อ่ก	4	ประเด็น์	ดังน์่�

 1) การิ่ป้องกันค์วามขัดแย้งทางผลปริ่ะโยชิ้น์

	 	 บริษััทัฯ	ได้กำาห์น์ดยโยบายวิ�าคัณะกรรมูการ	ผูู้้บริห์าร	และ

พน์ักงาน์จัะต่้องปฏิิบัต่ิห์น้์าทั่� เพ่�อผู้ลประโยชน์์สัูงส่ัดข้องบริษััทั										

โดยได้ให้์กรรมูการ	 ผูู้้บริห์าร	 และพนั์กงาน์ทั่กคัน์กรอกแบบฟ์อร์มู							

การรายงาน์การกำากับดูแลกิจัการและคัวิามูขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชน์์

เพ่�อทัำาการเปิดเผู้ยรายการท่ั�อาจัเป็น์ผู้ลประโยชน์์ท่ั�ข้ัดกัน์กับ																				

ผู้ลประโยชน์์ข้องบริษััทั	 โดยให์้ผูู้้บังคัับบัญชาลงน์ามูรับทัราบ	และให์้

น์ำาสั�งสัำาน์ักงาน์เลข้าน์่การบริษััทั	

 

	 	 ทัั�งน่์�บริษััทัฯ	 ได้เปิดเผู้ยใน์คัู�มู่อห์ลักการกำากับดูแลกิจัการ	

และจัรรยาบรรณ	(Corporate	Gvernance	&	Code	of	Conduct)	และ				

เผู้ยแพร�คัู�มู่อดังกล�าวิไว้ิบน์เวิ็บไซต่์ข้องบริษััทัฯ	 (www.pranda.com)	

เพ่�อให์้ผูู้้ถู่อห์่้น์	และประชาชน์ทัั�วิไปทั่�สัน์ใจัได้รับทัราบ

       

	 	 ใน์ปี	2564	บริษััทัฯ	ไมู�พบรายการทั่�อาจัเป็น์ผู้ลประโยชน์์ทั่�									

ข้ัดกัน์กับผู้ลประโยชน์์ข้องบริษััทั	ซึ�งบริษััทัฯ	ได้ต่รวิจัสัอบกรณ่ทั่�อาจั

ก�อให์้เกิดคัวิามูข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชน์์	

 2) การิ่ใชิ้้ข้อม่ลภายในเพื�อแสุวงห่าผลปริ่ะโยชิ้น์ 

						 	 บรษิัทััฯ	ได้ประกาศน์โยบายการใช้ข้้อมููลภายใน์	และการซ่�อ

ข้ายห์ลกัทัรพัยข์้องกรรมูการ	ผูู้บ้รหิ์าร	และ	บค่ัคัลซึ�งรู้ห์ร่อคัรอบคัรอง

ข้้อมููลภายใน์	 ห์ร่อทั่�สัามูารถูเข้้าถูึงข้้อมููลภายใน์	 รวิมูถึูงผูู้้ใกล้ชิดทั่�มู่

พฤต่ิกรรมูการซ่�อข้ายทั่�ผู้ิดปกต่ิไวิ้บน์อิน์ทัราเน์็ต่ข้องบริษััทั																					

โดยสัำานั์กงาน์เลข้าน่์การบริษััทัจัะสั�งอ่เมูล์แจั้งเต่่อน์ล�วิงห์น้์าทั่กคัน์ให์้

รบัทัราบระยะเวิลาการงดซ่�อข้ายห์ลักทัรัพยข์้องบริษัทัั	คัอ่	ห้์ามูบค่ัคัล

ซึ�งรู้ห์ร่อคัอบคัรองข้้อมููลภายใน์	 ซ่�อห์ร่อข้ายห์ลักทัรัพย์ข้องบริษััทัฯ			

ใน์ช�วิงเวิลา	1	เด่อน์	ก�อน์ทั่�จัะเผู้ยแพร�งบการเงนิ์ห์ร่อเผู้ยแพร�งบการเงนิ์

ห์ร่อเผู้ยแพร�เก่�ยวิกับฐาน์ะการเงิน์และสัถูาน์ะข้องบริษััทัฯ	 และบ่คัคัล

ซึ�งรู้ห์ร่อคัรอบคัรองข้้อมููลภายใน์	 คัวิรละเว้ิน์การซ่�อข้ายห์ลักทัรัพย์							

ข้องบริษััทัฯ	อย�างน้์อย	24	ชั�วิโมูง	แต่�ห์ากข้้อมููลมู่คัวิามูซับซ้อน์มูาก

คัวิรรอถูงึ	48	ชั�วิโมูง	ภายห์ลังจัากข้้อมููลไดมู่้การเผู้ยแพร�ต่�อประชาชน์

แล้วิ	 รวิมูทัั�งงดการซ่�อข้ายใน์ช�วิงทั่�ข้้อมููลสัำาคััญอ่�น์ทั่�กรรมูการและ											

ผูู้้บริห์ารล�วิงรู้แต่�ข้้อมููลน์ั�น์ยังไมู�เผู้ยแพร�ต่�อผูู้้ลงทั่น์	

	 	 ใน์ปี	 2564	 ไมู�พบวิ�ากรรมูการและผูู้้บริห์ารมู่การซ่�อข้าย						

ห์ลักทัรัพย์ใน์ช�วิงทั่�บริษััทักำาห์น์ดให้์งดการซ่�อข้าย	 เน์่�องจัากบริษััทัฯ	

ได้ดำาเนิ์น์การแจั้งเต่่อน์ห์ย่ดพักการซ่�อข้ายผู้�าน์อ่เมูล์ข้องพน์ักงาน์									

ทั่กระดับเป็น์การล�วิงห์น์้า
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การิ่ริ่ายงานการิ่ซีื�อขายห่ลักทริ่ัพย์

	 สัำาห์รับการรายงาน์การซ่�อข้ายห์ลักทัรัพย์ข้องคัณะกรรมูการบริษััทั	และผูู้้บริห์าร	บริษััทัฯ	ได้มู่ห์น์ังสั่อแจั้งให์้ทัราบถูึงภาระห์น์้าทั่�ใน์การ

รายงาน์การถู่อคัรองห์ลักทัรัพย์ต่�อสัำาน์ักงาน์คัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	 ต่ามูมูาต่รา	 59	 แห์�งพระราชบัญญัต่ิ																		

ห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	พ.ศ.	2535	พร้อมูทัั�งจััดสั�งรายงาน์ต่�อคัณะกรรมูการบริษััทัทั่กคัรั�งทั่�มู่การซ่�อ	ข้าย	โอน์	ห์ร่อรับโอน์ห์ลักทัรัพย์

ทัั�งน่์�ใน์ระห์วิ�างปี	 2564	 กรรมูการและผูู้้บริห์ารข้องบริษััทั	 ได้รายงาน์การถู่อคัรองห์ลักทัรัพย์โดยเปร่ยบเทั่ยบการเพิ�มูขึ้�น์	 (ลดลง)																														

ณ	วิัน์ปิดสัมู่ดทัะเบ่ยน์	ระห์วิ�างวิัน์ทั่�	30	ธิัน์วิาคัมู	2563	ถูึง	วิัน์ทั่�	30	ธิัน์วิาคัมู	2564	ดังน์่�	

   ริ่ายชิ้ื�อ  จุำานวนหุ่้น (หุ่้น)  จุำานวนหุ่้นเพ่�ม (ลด)   

    30 ธันวาค์ม 2564  30 ธันวาค์ม 2563 ริ่ะห่ว่างปี (หุ่้น)

	 1.	 น์ายปร่ดา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 31,746,774	 26,997,222	 4,749,552

	 2.	 น์างสัาวิพิทัยา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 23,947,600	 21,676,230	 2,271,370

	 3.	 น์างปราณ่		คั่ณประเสัริฐ	 13,734,146	 12,417,352	 1,316,794

	 4.	 น์ายปราโมูทัย์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 11,600,700	 10,440,630	 1,160,070

	 5.	 น์างประพ่ร์		สัรไกรกิต่ิกูล	 8,336,317	 8,336,316	 1

	 6.	 น์างสั่น์ัน์ทัา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 1,400,624	 3,060,562	 (1,659,938)

	 7.	 น์ายชน์ัต่ถู์		สัรไกรกิต่ิกูล	 685,000	 630,000	 55,000

	 8.	 น์ายเดชา		น์ัน์ทัน์เจัริญก่ล	 -	 -	 -

	 9.	 ศ.ดร.ชาญณรงคั์		พรร่�งโรจัน์์	 -	 -	 -

	 10.	น์ายปิต่ิพงษั์		เต่่ยสั่วิรรณ์/1	 8,791,250	 8,020,000	 771,250

ห่มายเห่ตุ้ : /1	 ได้รับการแต่�งต่ั�งเป็น์กรรมูการบริห์ารกล่�มู	ต่ั�งแต่�วิัน์ทั่�	1	มูกราคัมู	2565	เป็น์ต่้น์ไป

 3) การิ่ต้่อต้้านการิ่ทุจุริ่่ต้ค์อริ่์ริ่ัปชิ้ั�น

	 	 บริษัทััฯ	ประกาศเจัต่น์ารมูณ์เข้้าร�วิมูโคัรงการแน์วิร�วิมูปฏิิบตั่ิ

	เพ่�อการต่�อต่า้น์การทัจ่ัริต่ใน์ภาคัเอกชน์	(Collective	Action	Coalition	

Against	 Corruption:	 CAC)	 เมู่�อวิัน์ทั่�	 9	 พฤศจิักายน์	 2553	 และได้

รับรองเป็น์สัมูาชิกแน์วิร�วิมูต่�อต่้าน์คัอร์รัปชั�น์ข้องภาคัเอกชน์ไทัย										

เมู่�อวัิน์ท่ั�	9	มู่น์าคัมู	2560	และได้รบัการต่�ออาย่รับรองการเป็น์สัมูาชกิฯ

เมู่�อวิัน์ทั่�	7	ก่มูภาพัน์ธิ์	2563

	 	 บรษิัทััฯ	ไดด้ำาเนิ์น์การให์เ้ป็น์ไปต่ามูน์โยบายการต่�อต่า้น์การ

ทั่จัริต่และคัอร์รัปชั�น์	ดังน์่�

		 1.	 บรษิัทััฯ	จัดัให้์มู่การส่ั�อสัารไปทัั�งระดับกรรมูการ	ผูู้บ้รหิ์าร

และพน์ักงาน์ทั่กคัน์	 โดยกำาห์น์ดให์้การดำาเน์ิน์การทั่ก

กระบวิน์การอยู�ใน์ข้อบเข้ต่กฎิห์มูายอย�างเคัร�งคัรัด	ห์ร่อ

ถู้าเกิดข้้อผิู้ดพลาดใน์กระบวิน์การดำาเน์ิน์งาน์เน์่�องจัาก

คัวิามูประมูาทั	รู้เทั�าไมู�ถึูงการณ์	ก็ให้์รบัโทัษัจัากภาคัรฐั

โดยไมู�มู่การวิิ�งเต่้น์ให์้พ้น์ผู้ิด	

		 2.	 บริษััทัฯ	 ได้ทัำาการจััดอบรมูมูาต่รการการต่�อต่้าน์การ

คัอร์รัปชั�น์	การปอ้งกัน์ปราบปรามูและปอ้งกัน์การฟ์อกเงนิ์

รวิมูถูึงคัวิามูรู้เก่�ยวิกับน์โยบายและแน์วิปฏิิบัต่ิใน์การ							

ต่�อต่า้น์การทัจ่ัริต่คัอรร์ปัชั�น์ข้องบริษัทัั	และจัรรยาบรรณ

ธิ่รกิจั	 โดยได้มู่การทัดสัอบคัวิามูรู้	 คัวิามูเข้้าใจั	 เพ่�อให์้	

ผูู้้บริห์ารและพน์ักงาน์ข้องกล่�มูบริษััทัฯ	 ยึดถู่อปฏิิบัต่ิ	

รวิมูทัั�งให์้พน์ักงาน์ทั่กคัน์ลงน์ามูรับทัราบและยึดถู่อ

ปฏิิบัต่ิต่ามูคัู� มู่อมูาต่รการต่�อต่้าน์การคัอร์รัปชั�น์	

พน์ักงาน์ให์มู�จัะต่้องผู้�าน์การอบรมูใน์เร่�องดังกล�าวิ							

ก�อน์ได้รับการบรรจั่เป็น์พน์ักงาน์ข้องบริษััทั

		 3.	 บรษิัทััฯ	จัดัให้์มู่ช�องทัางใน์การรายงาน์ห์ากมู่การพบเห์น็์

การฝ่่าฝืน์น์โยบาย	 ห์ร่อการพบเห์็น์การกระทัำาทั่จัริต่

คัอร์รัปชั�น์	และมู่มูาต่ราการคั่้มูคัรองให์้แก�ผูู้้รายงาน์

  ทัั�งน่์�บริษััทัฯ	 ได้เปิดเผู้ยรายละเอ่ยดข้องน์โยบายและการ

ดำาเน์ิน์การเพ่�อป้องกัน์การมู่สั�วิน์เก่�ยวิข้้องกับการทั่จัริต่คัอร์รัปชั�น์ไวิ้ใน์

ไซต่์ข้องบริษััทั	 www.pranda.com	ภายใต้่ห์มูวิด	 “น์ักลงทั่น์สััมูพัน์ธิ์”	

ห์ัวิข้้อการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่	รวิมูทัั�งได้ทัำาการเผู้ยแพร�ผู้�าน์	Intranet	

ข้องบริษััทัใน์สั�วิน์ข้อง	“เอกสัาร/คัู�มู่อ”

	 	 ใน์ปี	2564	ทั่�ผู้�าน์มูา	บรษิัทััฯ	ไมู�ไดร้บัเร่�องร้องเร่ยน์ห์ร่อการ

แจั้งเบาะแสัถึูงเร่�องการกระทัำาผิู้ดจัริยธิรรมู	 ห์ร่อการกระทัำาทั่�ไมู�เป็น์

ไปต่ามูห์ลักการกำากับดูแลกิจัการ	ต่ลอดจัน์ไมู�มู่การทั่จัริต่ใดๆ

 4) การิ่แจุ้งเบัาะแสุ (Whistleblowing)

	 	 บริษััทัฯ	 ได้เปิดช�องทัางให์้ผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัยสัามูารถูแจั้ง								

เบาะแสัและร้องเร่ยน์ผู้�าน์ช�องทัางทั่�บริษััทัฯ	 จััดไว้ิผู้�าน์ทัางไปรษัณ่ย์	

อเ่มูล์	โทัรศพัทั	์และตู้่รับข้้อเสัน์อแน์ะและรอ้งเร่ยน์	โดยมู่คัณะกรรมูการ

ต่รวิจัสัอบ	ซึ�งเป็น์กรรมูการอิสัระจัากฝ่่ายจััดการ	เป็น์ผูู้้พิจัารณา	และ

เลข้าน่์การบริษััทั	 เป็น์ผูู้้รับผู้ิดชอบใน์การรวิบรวิมูเอกสัารท่ั�รับจัาก								

ช�องทัางดงักล�าวิเพ่�อสัร่ปข้้อเสัน์อแน์ะและประเดน็์ต่�างๆ	ทัั�งห์มูดเพ่�อจัะ

เสัน์อคัณะกรรมูการทัราบเป็น์รายไต่รมูาสั	ยกเวิน้์เป็น์จัดห์มูายทั่�สั�งถูงึ

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดูงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 111



คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบซึ�งจัะถูกูจัดัสั�งไปยังคัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบโดยต่รง	และห์ากเป็น์กรณ่เร�งด�วิน์สัามูารถูแจัง้โดยต่รงท่ั�ประธิาน์กรรมูการ

บริห์ารกล่�มู	(pranee@pranda.co.th)	ห์ลังจัากน์ั�น์บริษััทัฯ	จัะดำาเน์ิน์การต่รวิจัสัอบต่ามูข้ั�น์ต่อน์และบัน์ทัึกการสัอบสัวิน์ไวิ้เป็น์ลายลักษัณ์อักษัร

โดยไมู�เปิดเผู้ยช่�อผูู้้แจัง้บาะแสั	รวิมูทัั�งดำาเน์นิ์การจัดัเกบ็ข้้อมููลการแจัง้เบาะแสัเป็น์คัวิามูลับเพ่�อคั่มู้คัรองผู้ลกระทับทั่�อาจัเกดิขึ้�น์กับผูู้้แจัง้เบาะแสั

 

	 ใน์ปี	2564	บริษััทัฯ	ไมู�พบเบาะแสั	และข้้อร้องเร่ยน์ทั่�เก่�ยวิข้้องกับการทั่จัริต่	ห์ร่อละเมูิดน์โยบายการกำากับดูแลกิจัการข้องบริษััทั	

8.2 รายงานผ่ลิการปฏิิบัติหน้าที่่�ของคุณ์ะกรรมการตรวจสอบภายในรอบปีที่่�ผ่่านมา
	 ใน์ปี	 2564	 คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบได้ประช่มูร�วิมูกับห์ัวิห์น้์าห์น่์วิยงาน์ต่รวิจัสัอบภายใน์และผูู้้สัอบบัญช่	 โดยไมู�มู่ฝ่่ายจััดการเข้้าร�วิมู

ประช่มู	โดยปรึกษัาห์าร่อกัน์อย�างอิสัระถูงึประเดน็์ท่ั�มู่สัาระสัำาคัญัใน์การจัดัทัำารายงาน์ทัางการเงนิ์	การเปิดเผู้ยข้้อมููลทั่�เป็น์ไปต่ามูมูาต่รฐาน์และ

ประเด็น์ทั่�มู่น์ัยสัำาคััญจัากผู้ลการต่รวิจัสัอบภายใน์	 	 เพ่�อสัอบทัาน์งบการเงิน์	 	 รายการทั่�เก่�ยวิโยงกัน์	 ห์ร่อรายการทั่�อาจัมู่คัวิามูข้ัดแย้งทัาง												

ผู้ลประโยชน์์	การกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่	การบริห์ารคัวิามูเสั่�ยง	คัวิามูเพ่ยงพอข้องระบบคัวิบคั่มูภายใน์	กำากับดูแลการต่รวิจัสัอบภายใน์	รวิมูถูึง

การพิจัารณาแต่�งต่ั�งผูู้้สัอบบัญช่	และคั�าสัอบบัญช่ประจัำาปี	2564	ทัั�งน์่�สัามูารถูดูรายละเอ่ยดเพิ�มูเต่ิมูใน์เอกสัารแน์บ	6	รายงาน์คัณะกรรมูการ

ต่รวิจัสัอบ

 

ข้อมูลิการเข้าร่วมประชุมคุณ์ะกรรมการตรวจสอบในปี 2564

   ริ่ายชิ้ื�อ ต้ำาแห่น่ง การิ่เข้าริ่่วมปริ่ะชิุ้ม/จุำานวนค์ริ่ั�งปริ่ะชิุ้ม

	 1.	 น์างรวิิฐา		พงศ์น์่ชิต่/1	 ประธิาน์	 4/4

	 2.		น์ายวิ่ระชัย		ต่ัน์ต่ิก่ล	 กรรมูการ	 4/4

	 3.	 น์ายจัำาน์งคั์		วิัฒน์เกสั	 กรรมูการ	 4/4

ห่มายเห่ตุ้ : /1	 ได้รับแต่�งต่ั�งเป็น์ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ	ต่ั�งแต่�วิัน์ทั่�	1	มูกราคัมู	2565	เป็น์ต่้น์ไป

	 สัำาห์รับปี	 2564	 ได้จััดทัำาการประเมิูน์ต่น์เองต่ามูแน์วิทัางข้องต่ลาดห์ลักทัรัพย์ฯซึ�งผู้ลการประเมิูน์การปฏิิบัต่ิงาน์ข้องคัณะกรรมูการ

กรรมูการต่รวิจัสัอบโดยรวิมูอยู�ใน์ระดับ	“ด่เย่�ยมู”		

8.3 สรุปผ่ลิการปฏิิบัติหน้าที่่�ของคุณ์ะกรรมการชุด้ย่อยอื�นๆ

8.3.1 คุณ์ะกรรมการบริหารกลิุ่ม

	 คัณะกรรมูการบริห์ารกล่�มู	 7	 ทั�าน์	 ประกอบด้วิย	 คัณะกรรมูการบริษััทั	 จัำาน์วิน์	 4	 ทั�าน์	 สั�วิน์อ่ก	 3	 ทั�าน์คััดสัรรจัากบ่คัคัลซึ�งมู่คัวิามูรู้									

คัวิามูชำาน์าญเฉพาะทัางใน์ธิ่รกิจั	วิาระการปฏิิบัต่ิงาน์ข้องคัณะกรรมูการบริห์ารกล่�มู	คั่อ	ระยะเวิลา	3	ปี	คัณะกรรมูการบริห์ารกล่�มูทั่�ปฏิิบัต่ิงาน์

คัรบวิาระอาจัได้รับแต่�งต่ั�งเข้้ามูาอ่กได้	ทัั�งน์่�ใน์ปี	2564	คัณะกรรมูการบริห์ารกล่�มูได้จััดให์้มู่การประช่มูรวิมู	12	คัรั�ง

ข้อมูลิการเข้าร่วมประชุมคุณ์ะกรรมการบริหารกลิุ่มในปี 2564

   ริ่ายชิ้ื�อ ต้ำาแห่น่ง การิ่เข้าริ่่วมปริ่ะชิุ้ม/จุำานวนค์ริ่ั�งปริ่ะชิุ้ม

	 1.	 น์างปราณ่		คั่ณประเสัริฐ	 ประธิาน์	 	 12/12

	 2.	 น์ายปราโมูทัย์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ	 	 11/12

	 3.	 น์างสัาวิพิทัยา			เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ	 	 12/12

	 4.	 ศ.ดร.ชาญณรงคั์			พรร่�งโรจัน์์	 กรรมูการ	 	 12/12

	 5.	 น์ายเดชา		น์ัน์ทัน์เจัริญก่ล	 กรรมูการ	 	 12/12

	 6.	 น์ายชน์ัต่ถู์		สัรไกรกิต่ิกูล	 กรรมูการ	 	 12/12

	 7.	 น์ายปิต่ิพงษั์		เต่่ยสั่วิรรณ์/1	 กรรมูการ	 	 		0/0

ห่มายเห่ตุ้ : /1	 ได้รับแต่�งต่ั�งเป็น์กรรมูการบริห์ารกล่�มู	ต่ั�งแต่�วิัน์ทั่�	1	มูกราคัมู	2565	เป็น์ต่้น์ไป

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ112 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



	 ใน์ระห์วิ�างปี	 2564	 คัณะกรรมูการบริห์ารกล่�มูมู่ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน์และการดำาเน์ิน์การข้องคัณะกรรมูการบริห์ารกล่�มูมู่สัาระสัำาคััญ																

สัร่ปได้ดังน์่�

	 คัณะกรรมูการบริห์ารกล่�มูได้มู่การพจิัารณากำาห์น์ดเปา้ห์มูาย	และแผู้น์การดำาเน์นิ์งาน์ข้องบรษิัทััฯ	และบรษิัทััย�อยใน์แต่�ละกล่�มูธิร่กจิัเป็น์

ประจัำาทั่กไต่รมูาสัให์้เป็น์ไปต่ามูวิิสััยทััศน์์	พัน์ธิกิจั	กลย่ทัธิ์	และน์โยบายข้องคัณะกรรมูการบริษััทั	กฎิห์มูาย	เง่�อน์ไข้	กฎิระเบ่ยบ	และข้้อบังคัับ

บริษััทัฯ	 รวิมูถึูงต่รวิจัสัอบและติ่ดต่ามูผู้ลการดำาเน์ิน์งาน์ข้องบริษััทัฯ	 และบริษััทัย�อย	 เป็น์ประจัำาทั่กเด่อน์เพ่�อให้์เป็น์ไปต่ามูแผู้น์งาน์และต่ามูท่ั�

คัณะกรรมูการบริษััทั	มูอบห์มูาย	

	 อก่ทัั�งคัณะกรรมูการบริห์ารกล่�มูได้มู่พิจัารณาและให้์คัวิามูเห็์น์ชอบโคัรงสัร้างต่ำาแห์น่์งและโคัรงสัร้างเงนิ์เด่อน์และผู้ลประโยชน์์ต่อบแทัน์

อ่�น์ๆ	 ข้องพน์ักงาน์	 ต่ลอดจัน์ให์้คัวิามูเห์็น์ชอบโคัรงสัร้างการบริห์ารตั่�งแต่�ระดับฝ่่ายลงไป	 และให์้คัวิามูเห์็น์ชอบต่�องบประมูาณประจัำาปี																			

ก�อน์น์ำาเสัน์อคัณะกรรมูการบริษััทัฯ	 เพ่�อพิจัารณาอน่์มัูต่ิ	 รวิมูถึูงพิจัารณา	 และดูแลให้์บริษััทัฯ	 มู่ระบบการคัวิบคั่มูภายใน์ท่ั�เห์มูาะสัมูรัดก่มู														

โดยประสัาน์งาน์กับคัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบ

	 สัำาห์รับปี	 2564	 ได้จััดทัำาการประเมูิน์ต่น์เองต่ามูแน์วิทัางข้องต่ลาดห์ลักทัรัพย์ฯ	 ซึ�งผู้ลการประเมูิน์การปฏิิบัติ่งาน์ข้องคัณะกรรมูการ

บริห์ารกล่�มูโดยรวิมูอยู�ใน์ระดับ	“ด่มูาก”

8.3.2 คุณ์ะกรรมการสรรหาแลิะกำาหนด้คุ่าตอบแที่น  

	 คัณะกรรมูการบริษััทัได้อน่์มัูติ่แต่�งตั่�งคัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	ประกอบด้วิยกรรมูการ	 6	 ทั�าน์	 โดย	 1	 ทั�าน์เป็น์

กรรมูการอสิัระ	และดำารงต่ำาแห์น่์งเป็น์ประธิาน์	มู่วิาระการดำารงต่ำาแห์น่์งคัราวิละ		3	ปีโดยกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์ท่ั�พน้์ต่ำาแห์น่์ง

ต่ามูวิาระอาจัได้รับการแต่�งต่ั�งจัากคัณะกรรมูการบริษััทั	อ่กได้

 

	 ใน์ปี	 2564	 บริษััทัฯ	 มู่การประช่มูคัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	 รวิมูทัั�งสิั�น์จัำาน์วิน์	 3	 คัรั�งซึ�งกรรมูการทั่กทั�าน์ทั่�อยู�ใน์

ต่ำาแห์น่์งได้เข้้าร�วิมูประช่มูคัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์ทั่กคัรั�งและคัณะกรรมูการสัรรห์าฯ	 รายงาน์ผู้ลการปฏิิบัติ่ห์น้์าทั่�ต่�อ								

คัณะกรรมูการบริษััทัอย�างสัมูำ�าเสัมูอ

ข้อมูลิการเข้าร่วมประชุมคุณ์ะกรรมการสรรหาแลิะกำาหนด้คุ่าตอบแที่นในปี 2564

   ริ่ายชิ้ื�อ ต้ำาแห่น่ง การิ่เข้าริ่่วมปริ่ะชิุ้ม/จุำานวนค์ริ่ั�งปริ่ะชิุ้ม

	 1.	 น์ายวิ่ระชัย		ต่ัน์ต่ิก่ล	 	 ประธิาน์	 3/3

	 2.	 น์างประพ่ร์		สัรไกรกิต่ิกูล	 	 กรรมูการ	 3/3

	 3.	 น์างสั่น์ัน์ทัา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 	 กรรมูการ	 3/3

	 4.	 น์ายปราโมูทัย์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 	 กรรมูการ	 3/3

	 5.		น์างปราณ่		คั่ณประเสัริฐ	 	 กรรมูการ	 3/3

	 6.	 น์างพน์ิดา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 	 กรรมูการ	 3/3

ห่มายเห่ตุ้ : น์างรวิิฐา		พงศ์น์่ชิต่ ได้รับการแต่�งต่ั�งเป็น์ประธิาน์กรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	ต่ั�งแต่�วิัน์ทั่�	1	มูกราคัมู	2565	เป็น์ต่้น์ไป	

	 ใน์ระห์วิ�างปี	 2564	 คัณะกรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์มู่ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน์และการดำาเนิ์น์การข้องคัณะกรรมูการสัรรห์าและ	

กำาน์ห์ดคั�าต่อบแทัน์มู่สัาระสัำาคััญสัร่ปได้ดังน์่�

 >> ผลการิ่ปฏิ่บััต้่งานด้านการิ่สุริ่ริ่ห่า 

  ใน์ปี	2564	บรษิัทััฯ	ไดเ้ปิดโอกาสัให้์ผูู้ถู้อ่ห้่์น์เสัน์อช่�อบค่ัคัลเพ่�อเข้้ารบัการพิจัารณาเล่อกตั่�งเป็น์กรรมูการบรษิัทััผู้�าน์เว็ิบไซต่ข์้องบรษิัทััฯ

ทัั�งน์่�ไมู�มู่ผูู้้ถู่อห์่น้์ทั�าน์ใดเสัน์อช่�อต่�อคัณะกรรมูการบริษััทั	คัณะกรรมูการสัรรห์าจัึงไดเ้สัน์อพจิัารณาเสัน์อช่�อกรรมูการทั่�คัรบวิาระการ

ดำารงต่ำาแห์น์่งกรรมูการบริษััทั	 กลับเข้้าดำารงต่ำาแห์น่์งอ่ก	 1	 วิาระจัำาน์วิน์	 3	 ทั�าน์	 ต่ามูข้้อบังคัับบริษััทัฯ	 โดยคัณะกรรมูการสัรรห์า												

ได้พิจัารณาถูึงคัวิามูห์ลากห์ลายใน์คั่ณสัมูบัต่ิข้องกรรมูการให์้สัอดคัล้องกับกลย่ทัธ์ิข้องบริษััทัฯ	 ซึ�งรวิมูถูึงเพศ	 อาย่	 คั่ณว่ิฒิ	 ทัักษัะ	

คัวิามูรู้คัวิามูสัามูารถู	และประสับการณ์	

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดูงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 113



 >> ผลการิ่ปฏิ่บััต้่งานด้านการิ่กำาห่นดค์่าต้อบัแทน

	 	 คัณะกรรมูการกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	 ได้พิจัารณาคั�าต่อบแทัน์สัำาห์รับกรรมูการบริษััทั	 ผูู้้บริห์ารระดับสัูง	 โดยเปร่ยบเทั่ยบกับบริษััทั								

จัดทัะเบย่น์อ่�น์	รวิมูทัั�งอต่่สัาห์กรรมูเด่ยวิกนั์สัำาห์รับปี	2564	พจิัารณาโดยไมู�มู่การปรบัเพิ�มูคั�าต่อบแทัน์	เน่์�องจัากเห์ต่่การณแ์พร�ระบาด

โรคัต่ิดเช่�อไวิรัสัโคัโรน์า	2019	(COVID-19)	 COV	

 

	 สัำาห์รับปี	 2564	 ได้จััดทัำาการประเมูิน์ต่น์เองต่ามูแน์วิทัางข้องต่ลาดห์ลักทัรัพย์ฯ	 ซึ�งผู้ลการประเมูิน์การปฏิิบัต่ิงาน์ข้องคัณะกรรมูการ

สัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์โดยรวิมูอยู�ใน์ระดับ	“ด่เย่�ยมู”

8.3.3 คุณ์ะกรรมการการเงินแลิะบริหารคุวามเส่�ยง

	 คัณะกรรมูการบริษััทั	 ได้อน่์มัูต่ิแต่�งตั่�งคัณะกรรมูการการเงิน์และบริห์ารคัวิามูเสั่�ยง	 โดยมู่วิาระการดำารงต่ำาแห์น์่งคัราวิละ	 3	 ปี																						

คัณะกรรมูการการเงิน์และบริห์ารคัวิามูเสั่�ยงทั่�ปฏิิบัต่ิงาน์คัรบวิาระอาจัได้รับแต่�งต่ั�งเข้้ามูาอ่ก

	 ใน์ปี	 2564	 บริษััทัฯ	 มู่การประช่มูคัณะกรรมูการการเงิน์และบริห์ารคัวิามูเส่ั�ยงเพ่�อวิางแผู้น์	 ทับทัวิน์ระบบห์ร่อประเมูิน์ประสิัทัธิิผู้ล															

ข้องการบริห์ารจััดการคัวิามูเสั่�ยง	รวิมูทัั�งสัิ�น์	จัำาน์วิน์	4	คัรั�ง

ข้อมูลิการเข้าร่วมประชุมคุณ์ะกรรมการ การเงินแลิะบริหารคุวามเส่�ยงในปี 2564

   ริ่ายชิ้ื�อ ต้ำาแห่น่ง การิ่เข้าริ่่วมปริ่ะชิุ้ม/จุำานวนค์ริ่ั�งปริ่ะชิุ้ม

	 1.	 น์ายชน์ัต่ถู์		สัรไกรกิต่ิกูล	 	 ประธิาน์	 4/4

	 2.	 น์างประพ่ร์		สัรไกรกิต่ิกูล	 	 กรรมูการ	 4/4

	 3.	 น์ายปราโมูทัย์		เต่่ยสั่วิรรณ์	 	 กรรมูการ	 4/4

	 4.	 น์างปราณ่		คั่ณประเสัริฐ	 	 กรรมูการ	 4/4

	 5.	 น์างสัาวิพิทัยา			เต่่ยสั่วิรรณ์	 	 กรรมูการ	 4/4

	 6.	 น์ายเดชา		น์ัน์ทัน์เจัริญ	 	 กรรมูการ	 4/4

	 7.	 น์ายด่ษัิต่		จังสั่ทัธิน์ามูณ่	 	 กรรมูการ	 4/4

	 ใน์ระห์วิ�างปี	 2564	 คัณะกรรมูการการเงิน์และบริห์ารคัวิามูเส่ั�ยงมู่ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน์และการดำาเนิ์น์การข้องคัณะกรรมูการการเงิน์																		

และบริห์ารคัวิามูเสั่�ยงมู่สัาระสัำาคััญสัร่ปได้ดังน์่�

	 คัณะกรรมูการการเงิน์และบริห์ารคัวิามูเสั่�ยงได้มู่การพิจัารณาถูึงทั่น์ห์มู่น์เว่ิยน์เพ่�อใช้ใน์การดำาเน์ิน์กิจัการข้องกล่�มูบริษััทั	 คัวิบคั่มู	 ดูแล

และวิิเคัราะห์์ผู้ลการดำาเน์นิ์งาน์ข้องบริษัทััใน์เคัร่อทัก่แห์�งเป็น์รายไต่รมูาสั	ทัั�งคัวิามูเส่ั�ยง	และผู้ลประโยชน์์ท่ั�คัาดวิ�าจัะได้รบั	รวิมูทัั�งกำากบั	คัวิบคัมู่

ดูแลงบประมูาณประจัำาปีข้องทั่กบริษััทัทั่�มู่ผู้ลกระทับต่�องบการเงิน์รวิมู

	 อ่กทัั�งคัณะกรรมูการการเงิน์และบริห์ารคัวิามูเสั่�ยงได้มู่พิจัารณากลั�น์กรองและให้์คัวิามูเห์็น์ใน์การกำาห์น์ดระดับคัวิามูเสั่�ยงท่ั�ยอมูรับได้	

รวิมูทัั�งกำากบัดแูลการพัฒน์าและการปฏิิบัต่ติ่ามูน์โยบายและกรอบการบรหิ์ารคัวิามูเสั่�ยงอย�างต่�อเน์่�อง	และสัอบทัาน์รายงาน์การบริห์ารคัวิามูเสั่�ยง

เพ่�อต่ิดต่ามูคัวิามูเสั่�ยงทั่�มู่สัาระสัำาคััญ	และดำาเน์ิน์การเพ่�อให์้มูั�น์ใจัวิ�าองคั์กรมู่การจััดการคัวิามูเสั่�ยงอย�างเพ่ยงพอและเห์มูาะสัมู

	 สัำาห์รับปี	 2564	 ได้จััดทัำาการประเมูิน์ต่น์เองต่ามูแน์วิทัางข้องต่ลาดห์ลักทัรัพย์ฯ	 ซึ�งผู้ลการประเมูิน์การปฏิิบัต่ิงาน์ข้องคัณะกรรมูการ								

การเงิน์และบริห์ารคัวิามูเสั่�ยงโดยรวิมูอยู�ใน์ระดับ	“พอใช้”	

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ114 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



8.3.4 คุณ์ะกรรมการส่งเสริมคุุณ์คุ่าร่วมแลิะคุวามยั�งยืนองคุ์กร

         คัณะกรรมูการสั�งเสัริมูคัณ่คั�าร�วิมูและคัวิามูยั�งย่น์ข้ององค์ักร	มู่บทับาทัใน์การพฒัน์าองค์ักรสูั�คัวิามูยั�งย่น์	โดยการผู้ลักดัน์กรอบการดำาเน์นิ์การ

ด้าน์คัวิามูยั�งย่น์ทัั�ง	 3	 ด้าน์	 ได้แก�	 สิั�งแวิดล้อมู	 สัังคัมู	 และบรรษััทัภิบาล	 รวิมูทัั�งสั�งเสัริมู	 และสันั์บสัน่์น์	 การสัร้างคั่ณคั�าร�วิมู	 (Core	 Values)													

ให์้เกิดข้ึ�น์ใน์กล่�มูบริษััทั	โดยจัะต่้องสัร้างการมู่สั�วิน์ร�วิมูข้องพน์ักงาน์อย�างทัั�วิถูึง	ปรับปร่งกิจักรรมูการมู่สั�วิน์ร�วิมูให์้เป็น์ระบบ	มู่การดำาเน์ิน์การ

อย�างต่�อเน์่�อง	ต่ลอดจัน์การประย่กต่์กิจักรรมู	โคัรงการ	เข้้ามูาสัู�วิิถู่การปฏิิบัติ่งาน์	และการดำาเน์ิน์ช่วิิต่อย�างสัอดคัล้อง	กลมูกล่น์ต่ามูคั่ณคั�าร�วิมู

ทั่�ยึดถู่อร�วิมูกัน์	 ต่ลอดจัน์สัน์ับสัน่์น์เป้าห์มูายการพัฒน์าท่ั�ยั�งย่น์ข้ององคั์การสัห์ประชาชาติ่	 (Sustainable	 Development	 Goals:	 SDGs)	 โดย							

คัณะกรรมูการสั�งเสัริมูคั่ณคั�าร�วิมูและคัวิามูยั�งย่น์ข้ององคั์กร	มู่วิาระการดำารงต่ำาแห์น์่ง	3	ปี	และห์ากคัรบวิาระอาจัได้รับแต่�งต่ั�งเข้้ามูาอ่กได้		

	 ใน์ปี	2564	บริษััทัฯ	มู่การประช่มูคัณะกรรมูการสั�งเสัริมูคั่ณคั�าร�วิมูและคัวิามูยั�งย่องคั์กร	รวิมูทัั�งสัิ�น์	จัำาน์วิน์	4	คัรั�ง

ข้อมูลิการเข้าร่วมประชุมคุณ์ะกรรมการส่งเสริมคุุณ์คุ่าร่วม แลิะคุวามยั�งยืนองคุ์กร ในปี 2564

   ริ่ายชิ้ื�อ ต้ำาแห่น่ง การิ่เข้าริ่่วมปริ่ะชิุ้ม/จุำานวนค์ริ่ั�งปริ่ะชิุ้ม

	 1.	 ศ.ดร.ชาญณรงคั์			พรร่�งโรจัน์์	 	 ประธิาน์	 3/3

	 2.	 น์ายสัมูศักดิ�			ศร่เร่องมูน์ต่์	 	 กรรมูการ	 2/3

	 3.	 น์างฉวิ่		จัาร่กรวิศิน์	 	 กรรมูการ	 1/3

	 4.	 น์างสัาวิศศิโสัภา		วิัฒก่เจัริญ	 	 กรรมูการ	 2/3

	 5.	 น์างสัาวิสั่พร		ร่�งพิทัยาธิร	 	 กรรมูการ	 2/3

	 6.	 น์ายปิต่ิพงษั์			เต่่ยสั่วิรรณ์	 	 กรรมูการ	 2/3

	 ใน์ระห์วิ�างปี	 2564	 คัณะกรรมูการสั�งเสัริมูคั่ณคั�าร�วิมูและคัวิามูยั�งย่น์องคั์กรมู่ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน์และการดำาเน์ิน์การข้องคัณะกรรมูการ							

สั�งเสัริมูคั่ณคั�าร�วิมูและคัวิามูยั�งย่น์องคั์กรมู่สัาระสัำาคััญสัร่ปได้ดังน์่�

	 1)		 เสัน์อน์โยบายการจััดการด้าน์คัวิามูยั�งย่น์ต่�อคัณะกรรมูการบริษััทัพิจัารณาอน์่มูัต่ิ

	 2)		 รายงาน์ผู้ลการดำาเน์ิน์งาน์ข้องคัณะกรรมูการสั�งเสัริมูคั่ณคั�าร�วิมู	และคัวิามูยั�งย่น์องคั์กรต่�อคัณะกรรมูการบริษััทั	ซึ�งมู่โคัรงการทั่� 

	 	 	 เก่�ยวิข้้องกับการสั�งเสัริมูคั่ณคั�าร�วิมู	และคัวิามูยั�งย่น์องคั์กร

	 3)		 จััดทัำารายงาน์คัวิามูยั�งย่น์ข้องบริษััทัฯ	

	 สัำาห์รับปี	 2564	 ได้จััดทัำาการประเมูิน์ต่น์เองต่ามูแน์วิทัางข้องต่ลาดห์ลักทัรัพย์ฯ	 ซึ�งผู้ลการประเมูิน์การปฏิิบัติ่งาน์ข้องคัณะกรรมูการ									

สั�งเสัริมูคั่ณคั�าร�วิมูและคัวิามูยั�งย่น์องคั์กรโดยรวิมูอยู�ใน์ระดับ	“ด่”	

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดูงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 115



9.1 การคุวบคุุมภายใน
	 การประช่มูคัณะกรรมูการบริษััทัฯ	คัรั�งทั่�	1/2565	เมู่�อวิัน์ทั่�		28	ก่มูภาพัน์ธิ์	2565	

คัณะกรรมูการบรษิัทัั	ไดป้ระเมูนิ์ระบบการคัวิบคัมู่ภายใน์จัากรายงาน์ผู้ลการประเมูนิ์ข้อง

คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบแล้วิสัร่ปได้วิ�า	 จัากการประเมูิน์การคัวิบคั่มูภายใน์ข้องบริษััทัฯ						

ใน์ด้าน์ต่�างๆ	 5	 องคั์ประกอบ	 คั่อ	 การคัวิบคั่มูภายใน์องคั์กร	 การประเมูิน์คัวิามูเสั่�ยง									

การคัวิบคั่มูการปฏิิบัต่ิงาน์	 ระบบสัารสัน์เทัศและการสั่�อสัารข้้อมููล	 ระบบการต่ิดต่ามู										

คัณะกรรมูการบริษััทัฯ	เห์็น์วิ�าบริษััทัฯ	มู่ระบบการคัวิบคั่มูภายใน์เพ่ยงพอเห์มูาะสัมู

	 คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบได้ปฏิิบัติ่ห์น้์าทั่�และคัวิามูรับผิู้ดชอบท่ั�ได้ระบไ่ว้ิใน์กฎิบัต่ร

คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบทั่�ได้รับอน่์มัูต่ิจัากคัณะกรรมูการบริษััทัใน์การประช่มูคัรั�งท่ั�		

12/2560	เมู่�อวินั์ทั่�	13	พฤศจักิายน์	2560	โดยใชค้ัวิามูรู้คัวิามูสัามูารถูและคัวิามูระมูดัระวิงั

รอบคัอบ	 มู่คัวิามูเป็น์อิสัระอย�างเพ่ยงพอ	 เพ่�อประโยชน์์ต่�อผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัยอย�างเทั�าเทั่ยมู

กัน์	 คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบมู่คัวิามูเห์็น์วิ�าระบบการคัวิบคั่มูภายใน์ข้องบริษััทั	 มู่คัวิามู

เพ่ยงพอ	 เห์มูาะสัมู	 มู่ประสิัทัธิิผู้ลและประสิัทัธิิภาพใน์การดำาเนิ์น์งาน์	 รายงาน์ข้้อมููล												

ทัางการเงิน์ข้องบริษััทัฯ	 มู่คัวิามูถููกต้่อง	 เช่�อถู่อได้	 สัอดคัล้องต่ามูมูาต่รฐาน์การบัญช่ทั่�

รบัรองทัั�วิไป	มู่การปฏิิบัติ่งาน์ท่ั�สัอดคัล้องต่ามูระบบการกำากับดูแลกจิัการทั่�ด่	มู่การปฏิิบติั่

ต่ามูกฎิห์มูาย	 ข้้อกำาห์น์ดและข้้อผูู้กพัน์ต่�างๆ	 ทั่�เก่�ยวิข้้องกับการดำาเน์ิน์ธิ่รกิจัข้อง											

บริษััทัฯ	 โดยปฎิิบัต่ิต่ามูกรอบงาน์การคัวิบคั่มูภายใน์	 ซึ�งอ้างอิงต่ามูมูาต่รฐาน์สัากล										

COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission)

	 คัณะกรรมูการบริษััทัฯ	 มู่คัวิามูเห็์น์ต่�อระบบการคัวิบคั่มูภายใน์เช�น์เด่ยวิกับ												

คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบ	สัร่ปสัาระสัำาคััญได้	ดังน์่�	

1. การคุวบคุุมภายในองคุ์กร

	 บริษััทัฯ	 สันั์บสัน่์น์ให้์มู่สัภาพแวิดล้อมูการทัำางาน์ทั่�ด่	 มู่การจััดโคัรงสัร้างองค์ักรท่ั�

เห์มูาะสัมู	มู่สัายการบงัคับับญัชาและคัวิามูสััมูพนั์ธิร์ะห์วิ�างห์น์ว่ิยงาน์ภายใน์ทั่�ชดัเจัน์เห์มูาะสัมู

	มู่การกำาห์น์ดคัณ่ลกัษัณะงาน์เฉพาะต่ำาแห์น่์ง	และมูอบห์มูายอำาน์าจัห์น้์าทั่�และคัวิามูรับผิู้ดชอบ

ใน์แต่�ละต่ำาแห์น่์งงาน์รวิมูทัั�งกำาห์น์ดเป้าห์มูายทัางธิร่กิจั	และดชัน่์ช่�วิดัผู้ลสัำาเร็จั	Objectives	

and	 key	 results	 (OKR)	 เพ่�อใช้ใน์การประเมูิน์ประสัิทัธิิภาพใน์การปฏิิบัต่ิงาน์สัอดคัล้อง

กบัเปา้ห์มูายข้ององคัก์ร	เอ่�ออำาน์วิยให์ก้ารดำาเนิ์น์งาน์บรรล่เปา้ห์มูายทั่�ตั่�งไวิ้ให์มู่้การปฎิิบตั่ิ

ต่ามูน์โยบายการกำากับดูแลกจิัการทั่�ด่	โดยจัดัให์มู่้จัรรยาบรรณธิร่กจิั	(Code	of	Conducts)	

มู่การกำาห์น์ดน์โยบายและแผู้น์การปฎิิบัต่ิงาน์	คัำาน์ึงถูึงคัวิามูเป็น์ธิรรมูต่�อพนั์กงาน์	ลูกคั้า	

คัู�ค้ัา	 รวิมูถูึงคัวิามูรับผู้ิดชอบต่�อผูู้้ถู่อห้่์น์	 ให้์คัวิามูสัำาคััญกับการรักษัาผู้ลประโยชน์์ข้อง										

น์ักลงทั่น์	และผูู้้มู่สั�วิน์ได้เสั่ยทั่กฝ่่ายอย�างเทั�าเทั่ยมูกัน์	การเปิดเผู้ยข้้อมููลทั่�มู่คัวิามูถููกต่้อง

คัรบถู้วิน์	โปร�งใสั	ทััน์เวิลา

	 น์อกจัากน์่�	บริษััทัฯ	ยังให์้คัวิามูสัำาคััญใน์เร่�องบ่คัลากร	โดยมู่คัณะกรรมูการสั�งเสัริมู

คั่ณคั�าร�วิมูและคัวิามูยั�งย่น์องคั์กรใน์การผู้ลักดัน์กรอบการดำาเนิ์น์การด้าน์คัวิามูยั�งย่น์ทัั�ง	

3	ด้าน์	ได้แก�	สิั�งแวิดลอ้มู	สัังคัมู	และบรรษัทััภิบาล	รวิมูทัั�งสั�งเสัริมู	และสันั์บสัน่์น์	การสัร้าง

คั่ณคั�าร�วิมู	(Core	Values)	ให์้เกิดข้ึ�น์ใน์กล่�มูบริษััทั	โดยสัร้างการมู่สั�วิน์ร�วิมูข้องพน์ักงาน์

อย�างทัั�วิถึูง	 ปรับปร่งกิจักรรมูการมู่สั�วิน์ร�วิมูให้์เป็น์ระบบ	 มู่การดำาเน์ิน์การอย�างต่�อเน์่�อง	

ต่ลอดจัน์การประย่กต์่กิจักรรมู	 โคัรงการ	 เข้้ามูาสูั�วิิถู่การปฏิิบัติ่งาน์	 และการดำาเน์ิน์ช่วิิต่

อย�างสัอดคัล้อง	กลมูกล่น์ต่ามูคัณ่คั�าร�วิมูท่ั�ยึดถูอ่ร�วิมูกัน์	ต่ลอดจัน์สันั์บสัน่์น์เปา้ห์มูายการ

พัฒน์าทั่�ยั�งย่น์ข้ององคั์การสัห์ประชาชาต่ิ	(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	

สุ่วนที� 2
การกำากับดู้แลิกิจการ

การิ่ค์วบัค์ุมภายใน
และริ่ายการิ่
ริ่ะห่ว่างกัน

9

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ116 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



	 ต่ามูทั่�บริษัทััฯ	ได้รับรองการต่�ออาย่การเป็น์สัมูาชกิข้องแน์วิร�วิมู

ปฏิิบัต่ิข้องภาคัเอกชน์ไทัยใน์การต่�อต่้าน์ทั่จัริต่	เมู่�อวิัน์ทั่�	7	ก่มูภาพัน์ธิ ์

2563	 อย�างไรก็ต่ามูแมู้วิ�าการมู่มูาต่รการดังกล�าวิมิูได้ห์มูายคัวิามูวิ�า

บรษิัทััฯ	จัะปลอดจัากการทัจ่ัริต่คัอรร์ปัชั�น์ใน์ทัก่กรณ่	ดังนั์�น์คัณะกรรมูการ

ต่รวิจัสัอบจึังมู่คัวิามูมัู�น์ใจัวิ�าบริษัทััฯ	มู่มูาต่รการเพ่ยงพอใน์การต่�อต่า้น์

และการต่รวิจัพบการทั่จัริต่และคัอร์รัปชั�น์อย�างมู่ประสัิทัธิิผู้ล

2. การประเมินคุวามเส่�ยง

	 บรษิัทััฯ	มู่การกำาห์น์ดวัิต่ถูป่ระสังคัแ์ละเปา้ห์มูายการดำาเนิ์น์งาน์

ข้ององคั์กรอย�างชัดเจัน์และวิัดผู้ลได้	 บริษััทัฯ	 จััดให้์มู่การประเมูิน์							

คัวิามูเสั่�ยงเพ่�อกำาห์น์ดมูาต่รการป้องกัน์และจััดการคัวิามูเสั่�ยงนั์�น์								

รวิมูทัั�งจัดัให้์มู่การประเมิูน์คัวิามูเพ่ยงพอข้องระบบการคัวิบคัมู่ภายใน์

โดยอ้างองิ	“แบบประเมูนิ์คัวิามูเพ่ยงพอข้องระบบการคัวิมูคัมู่ภายใน์”	

ข้องสัำาน์ักงาน์คัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	

เพ่�อให้์มัู�น์ใจัวิ�าสัามูารถูจััดการกับคัวิามูเสั่�ยงอย�างมู่ประสัิทัธิิภาพและ

ได้ประสัิทัธิิผู้ลสัูงสั่ด	

	 บริษััทัฯ	ให์้คัวิามูสัำาคััญอย�างยิ�งกับการบริห์ารคัวิามูเสั่�ยง	จัึงได้

มู่การกำาห์น์ดเป็น์น์โยบายการบริห์ารคัวิามูเส่ั�ยงซึ�งมู่�งเน์้น์การพัฒน์า

ระบบบริห์ารคัวิามูเสั่�ยงต่ามูแน์วิทัางการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่	 (Good	

Corporate	 Governance)	 และให้์มู่การบริห์ารคัวิามูเส่ั�ยงทั่�คัรอบคัล่มู

คัวิามูเสั่�ยงทัก่ด้าน์	โดยมู่คัณะอน่์กรรมูการการบริห์ารคัวิามูเสั่�ยง	(Risk	

Management	Subcommittee)	ซึ�งประกอบด้วิยผูู้้บรหิ์ารแต่�ละสัายงาน์

กำากับดูแลการดำาเน์ิน์งาน์การบริห์ารคัวิามูเสั่�ยงข้ององคั์กรให้์เป็น์ไป

ต่ามูเป้าห์มูาย	อยู�ใน์ระดับทั่�องคั์กรยอมูรับได้

3. การคุวบคุุมการปฏิิบัติงาน

	 บริษััทัฯ	มู่การกำาห์น์ดอำาน์าจัห์น์้าทั่�และวิงเงิน์อำาน์าจัอน์่มูัต่ิข้อง

ฝ่่ายบริห์ารใน์แต่�ละระดับอย�างรัดก่มูชัดเจัน์เป็น์ลายลักษัณ์อักษัร									

มู่การแบ�งแยกห์น้์าทั่�คัวิามูรับผู้ิดชอบงาน์ทั่�สัำาคััญออกจัากกัน์อย�าง

ชัดเจัน์	 เช�น์	 การอน่์มัูต่ิ	 การบัน์ทัึกรายการ	 การประมูวิลผู้ลข้้อมููล											

การดูแลรกัษัาทัรพัยส์ันิ์	เพ่�อให้์สัามูารถูสัอบทัาน์รายการซึ�งกนั์และกัน์

ได	้สัำาห์รับการทัำาธิร่กรรมูกับกิจัการห์ร่อบค่ัคัลผูู้้เก่�ยวิข้้องกัน์	บรษิัทััฯ

จัะยึดถู่อแน์วิปฏิิบัต่ิต่ามูทั่�ต่ลาดห์ลักทัรัพย์แห์�งประเทัศไทัยกำาห์น์ด	

เพ่�อมูใิห์เ้กดิคัวิามูข้ดัแยง้ทัางผู้ลประโยชน์์โดยคัำาน์งึถูงึประโยชน์์สังูส่ัด

ข้องบริษััทัฯ	และผูู้้ถู่อห์่้น์	

4. ระบบสารสนเที่ศแลิะการสื�อสารข้อมูลิ

	 บริษััทัฯ	 ให์้คัวิามูสัำาคััญต่�อระบบสัารสัน์เทัศและการสั่�อสัาร							

เก่�ยวิกับคัวิามูถูกูต้่อง	เช่�อถูอ่ไดแ้ละทันั์เวิลาข้องข้้อมููลสัารสัน์เทัศต่�างๆ

รวิมูถูงึการพฒัน์าระบบสัารสัน์เทัศอย�างต่�อเน์่�อง	ซึ�งรวิมูถูงึระบบข้้อมููล

ด้าน์การเงิน์	 ด้าน์การปฎิิบัต่ิงาน์	 น์โยบาย	 ระเบ่ยบข้้อบังคัับต่�างๆ											

ทัั�งน์่�เพ่�อให์้การต่ัดสัิน์ใจัเป็น์ไปอย�างถููกต่้อง	 แมู�น์ยำา	 รวิดเร็วิ	 โดยจััด

ให์้มู่กระบวิน์การประมูวิลผู้ลข้้อมููลอย�างเป็น์ระบบ	 และคัวิบคั่มู										

ระบบสัารสัน์เทัศ	 ทัั�งใน์ด้าน์การเข้้าถูึงข้้อมููลและการน์ำาข้้อมููลไปใช้

น์อกจัากน์่�บริษััทัฯ	ยังจััดให์้มู่ระบบสัารสัน์เทัศและช�องทัางการสั่�อสัาร

ทัั�งภายใน์และภายน์อกองคั์กรอย�างมู่ประสิัทัธิิภาพและประสิัทัธิิผู้ล										

อ่กทัั�งยังมู่ช�องทัางและการติ่ดต่�อสั่�อสัารกับผูู้้มู่สั�วิน์ได้เส่ัยอย�างมู่

ประสัิทัธิิภาพทััน์เวิลา	 ทัั�งน่์�จััดให้์มู่การเผู้ยแพร�ข้้อมููลผู้�าน์ทัางเวิ็บไซต่์ 

www.pranda.com

5.  ระบบการติด้ตาม

	 บริษััทัฯ	 มู่การประช่มูคัณะกรรมูการบริษััทั	 ใน์ปี	 2564	 	 รวิมู											

6	คัรั�ง		เพ่�อพิจัารณาและต่ิดต่ามูผู้ลการดำาเน์ิน์งาน์ข้องฝ่่ายบริห์ารให์้

เป็น์ไปต่ามูเป้าห์มูาย	 มู่ขั้�น์ต่อน์การต่ิดต่ามูและการกำากับดูแลการ

ปฏิิบัต่ิงาน์ใน์แต่�ละระดับอย�างต่�อเน่์�องเห์มูาะสัมู	 เพ่�อให์้มัู�น์ใจัได้วิ�า

มูาต่รการและระบบการคัวิบคั่มูภายใน์มู่ประสัิทัธิิผู้ลอยู�เสัมูอ	สัามูารถู

ต่อบสัน์องต่�อการเปล่�ยน์แปลงได้อย�างเห์มูาะสัมูทััน์เวิลา

	 บรษิัทััฯ	จัดัให้์มู่การต่รวิจัสัอบการปฎิิบัต่ติ่ามูระบบการคัวิบคัมู่

ภายใน์อย�างสัมูำ�าเสัมูอ	 มู่สัำานั์กงาน์ต่รวิจัสัอบภายใน์ดำาเนิ์น์การต่รวิจั

สัอบอย�างเป็น์อสิัระ	ทัำาการต่รวิจัประเมูนิ์ผู้ลการปฏิิบตั่งิาน์ใน์ปี		2564		

คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบมู่การประช่มูรวิมู		4		คัรั�ง	เพ่�อสัอบทัาน์ระบบ

การคัวิบคัมู่ภายใน์	และต่ดิต่ามูการปฎิิบัต่งิาน์พรอ้มูทัั�งรายงาน์สัร่ปต่�อ

คัณะกรรมูการบริษััทัภายใน์เวิลาทั่�เห์มูาะสัมู

	 คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบพิจัารณาแล้วิเห์็น์วิ�า	 บริษััทัฯ	 มู่

กระบวิน์การจััดทัำาและการเปิดเผู้ยข้้อมููลใน์รายงาน์ทัางการเงิน์อย�าง

ถููกต่้อง	เห์มูาะสัมูและเช่�อถู่อได้	มู่ระบบการคัวิบคั่มูภายใน์	การต่รวิจั

สัอบภายใน์	การบรหิ์ารคัวิามูเสั่�ยงทั่�เห์มูาะสัมูและมู่ประสิัทัธิภิาพ	มู่การ

ปฏิิบัติ่ต่ามูกฎิห์มูาย	 ข้้อกำาห์น์ด	 และข้้อผูู้กพัน์ต่�างๆ	 มู่การพิจัารณา

การเข้้าทัำารายการทั่�เก่�ยวิโยงกัน์อย�างรัดก่มู	 มู่การปฏิิบัติ่ทั่�สัอดคัล้อง

กับการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่อย�างเพย่งพอ		โปร�งใสั		เช่�อถู่อได	้รวิมูทัั�ง

มู่การพัฒน์าปรับปร่งระบบการปฏิิบัติ่งาน์ให์้มู่คั่ณภาพด่ขึ้�น์	 และ					

เห์มูาะสัมูกับสัภาพแวิดล้อมูทัางธิ่รกิจัอย�างต่�อเน์่�อง	 ทัั�งน่์�ได้แน์บ

รายงาน์คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบปรากฏิใน์เอกสัารแน์บ	6	

	 คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบเห็์น์วิ�า	น์างสัาวิ	รัชกร	ว่ิ�น์จันิ์า	ต่ำาแห์น่์ง

ผูู้จ้ัดัการสัำานั์กงาน์ต่รวิจัสัอบภายใน์	มู่ประสับการณ์ดา้น์การต่รวิจัสัอบ

อ่กทัั�งได้รับการอบรมูใน์ห์ลักสูัต่รทั่�เก่�ยวิข้้องกับการปฏิิบัต่ิงาน์ด้าน์

ต่รวิจัสัอบภายใน์อย�างพ่ยงพอและมู่คัวิามูเข้้าใจัการดำาเน์ิน์งาน์												

ข้องบริษััทัฯ	 จัึงเห์็น์วิ�ามู่คัวิามูเห์มูาะสัมูทั่�จัะปฏิิบัต่ิห์น์้าทั่�ดังกล�าวิ												

ไดอ้ย�างเห์มูาะสัมูเพ่ยงพอ	ทัั�งน่์�การพจิัารณาและอน่์มัูต่	ิแต่�งตั่�ง	ถูอดถูอน์

โยกยา้ยผูู้ด้ำารงต่ำาแห์น์ง่ห์วัิห์น์า้ห์น์ว่ิยงาน์ต่รวิจัสัอบภายใน์ข้องบรษิััทั

จัะต่้องผู้�าน์การอน่์มูัต่ิ	 ห์ร่อได้รับคัวิามูเห์็น์ชอบจัากคัณะกรรมูการ

ต่รวิจัสัอบ	 โดยคั่ณสัมูบัต่ิข้องผูู้้ดำารงต่ำาแห์น่์งห์ัวิห์น์้างาน์ต่รวิจัสัอบ		

ภายใน์ปรากฎิใน์เอกสัารแน์บ	3		

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดูงรายการข้้อมููลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 117



9.2 รายการระหว่างกัน
	 บริษััทัฯ	และบริษััทัย�อย	ได้มู่การต่กลงเข้้าทัำารายการกับบ่คัคัล

ทั่�เก่�ยวิโยงกัน์	 โดยรายการดังกล�าวิเป็น์รายการต่ามูธิ่รกิจัปกต่ิ														

ข้องบริษััทั	 และบริษััทัย�อย	 ซึ�งเป็น์ไปต่ามูเง่�อน์ไข้การค้ัาทัั�วิไปและ							

เพ่�อให์้สัอดคัล้องกับข้้อกำาห์น์ดข้องพระราชบัญญัต่ิห์ลักทัรัพย์														

และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	 (ฉบับท่ั�	 4)	 พ.ศ.	 2551	 มูาต่รา	 89/12(1)									

คัณะกรรมูการบรษิัทััไดอ้น่์มูตั่ใิน์ห์ลักการเมู่�อวินั์ทั่�	13	สังิห์าคัมู	2551	

ให์ก้รรมูการบริห์ารกล่�มูมู่อำาน์าจัเข้้าทัำารายการระห์วิ�างกัน์ทั่�มู่เง่�อน์ไข้

การคั้าทัั�วิไป	 โดยกรรมูการบริห์ารกล่�มูสัามูารถูทัำาธิ่รกรรมูดังกล�าวิ

ห์ากธิร่กรรมูเห์ล�านั์�น์มู่ข้้อต่กลงทัางการคัา้ใน์ลักษัณะเด่ยวิกับทั่�วิิญญูชูน์

จัะพึงกระทัำากับคัู�สััญญาทัั�วิไปใน์สัถูาน์การณ์เด่ยวิกัน์	 ด้วิยอำาน์าจัต่�อ

รองทัางการคั้าทั่�ปราศจัากอิทัธิิพลใน์การท่ั�ต่น์มู่สัถูาน์ะเป็น์กรรมูการ	

ผูู้้บริห์ารห์ร่อบ่คัคัลทั่�มู่คัวิามูเก่�ยวิข้้อง	รวิมูทัั�งได้กำาห์น์ดจัรรยาบรรณ

วิ�าด้วิยรายการท่ั�เก่�ยวิโยงกัน์	 โดยคัณะกรรมูการบริษััทัจัะต้่องปฏิิบัต่ิ

ให์้เป็น์ไปต่ามูกฎิและข้้อบังคัับข้อง	กลต่.	และ	ต่ลทั.	สัำาห์รับรายการ

ระห์วิ�างกัน์ท่ั�เกิดขึ้�น์ให์มู�คัำานึ์งถึูงข้น์าดรายการ	 โดยคัณะกรรมูการ

ต่รวิจัสัอบเป็น์ผูู้พิ้จัารณาถูงึคัวิามูเห์มูาะสัมูข้องราคัา	และคัวิามูสัมูเห์ต่่

สัมูผู้ลข้องการทัำารายการ	 และเสัน์อต่�อคัณะกรรมูการบริษััทัเพ่�อ

พิจัารณาอน์่มูัต่ิ		

	 สัำาห์รับงวิดบัญช่สัิ�น์สั่ด	ณ	 วิัน์ทั่�	 31	 ธิัน์วิาคัมู	 2564	บริษััทัฯ	

ไมู�มู่รายการระห์วิ�างกัน์กับบ่คัคัล/นิ์ต่ิบ่คัคัล	 ท่ั�เก่�ยวิโยงทัั�งทั่�เข้้าข้�าย

และไมู�เข้้าข้�ายต่ามูประกาศต่ลาดห์ลักทัรพัย์ฯ	เร่�อง	ห์ลกัเกณฑ์์เง่�อน์ไข้

และวิิธิ่การเปิดเผู้ยข้้อมููลรายการทั่�เก่�ยวิโยงกัน์ข้องบริษััทัจัดทัะเบ่ยน์	

	 สัำาห์รับรายการทั่�เป็น์ปกต่ิทัางการคั้าทัั�วิไประห์วิ�างบริษััทัฯ	กับ

บรษิัทััย�อย	บรษิัทััร�วิมู	และบรษิัทััทั่�เก่�ยวิข้้อง	ทั่�มู่ผูู้บ้รหิ์ารและกรรมูการ

ร�วิมูกัน์ซึ�งเป็น์ลักษัณะปกติ่ทัางการคัา้ทัั�วิไป	โปรดดหู์มูายเห์ต่่ประกอบ

งบการเงิน์	ข้้อทั่�	6

คุวามจำาเป็นแลิะคุวามสมเหตุสมผ่ลิของรายการ

	 รายการระห์วิ�างกัน์ทั่�เกิดขึ้�น์ระห์วิ�างบริษััทัฯ	 บริษััทัย�อย	 และ

บรษิัทััร�วิมู	เป็น์รายการทั่�ดำาเน์นิ์การทัางธิร่กจิัต่ามูปกต่	ิและไดผู้้�าน์การ

พิจัารณาอน่์มูัต่ิจัากคัณะกรรมูการบริษััทั	 ห์ร่อคัณะกรรมูการบริห์าร

ข้องบริษััทั	 ซึ�งเป็น์ไปต่ามูขั้�น์ต่อน์การอน่์มูัต่ิท่ั�เห์มูาะสัมูต่ามูระเบ่ยบ	

ข้้อบังคัับข้องบริษััทัทั่กประการ	

นโยบายแลิะแนวโน้มการที่ำารายการระหว่างกันในอนาคุต

	 รายการระห์วิ�างกัน์ข้องบริษัทัั	ใน์อน์าคัต่จัะเป็น์รายการทั่�ดำาเน์นิ์

การทัางธิ่รกิจัต่ามูปกติ่เช�น์เดิมู	 ไมู�มู่รายการใดเป็น์พิเศษั	 ไมู�มู่การ

ถู�ายเทัผู้ลประโยชน์์ระห์วิ�างบริษััทัฯ	 บริษััทัย�อย	 กับบ่คัคัลทั่�อาจัมู่					

คัวิามูข้ดัแย้ง	สั�วิน์น์โยบายการกำาห์น์ดราคัาระห์วิ�างบรษิัทััฯ	กบับรษิัทัั

	ห์ร่อบค่ัคัลท่ั�เก่�ยวิข้้องกนั์	ก็จัะกำาห์น์ดราคัาต่ามูปกต่ขิ้องธิร่กิจัเช�น์เด่ยวิ

กับทั่�กำาห์น์ดให์้แก�บริษััทัฯ	 ห์ร่อบ่คัคัลอ่�น์ทั่�ไมู�เก่�ยวิข้้องกัน์	 ทัั�งน่์�ราคัา

สัิน์ค้ัาห์ร่อวัิต่ถู่ดิบทั่�ซ่�อจัากบริษััทัฯ	ห์ร่อบ่คัคัลทั่�เก่�ยวิข้้องกัน์ก็จัะเป็น์

ไปต่ามูท่ั�ต่กลงกนั์ไว้ิใน์สััญญาห์ร่อเป็น์ราคัาท่ั�องิกบัราคัาต่ลาดสัำาห์รับ

วิัต่ถู่ดิบชน์ิดนั์�น์ๆ	 ทัั�งน่์�คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบห์ร่อผูู้้สัอบบัญช่ข้อง

บริษััทั	 ห์ร่อผูู้้เช่�ยวิชาญอิสัระจัะทัำาการพิจัารณาต่รวิจัสัอบและให้์							

คัวิามูเห็์น์ถูึงคัวิามูเห์มูาะสัมูข้องราคัาและคัวิามูสัมูเห์ต่่สัมูผู้ลข้องการ

ทัำารายการ	พร้อมูทัั�งเปิดเผู้ยประเภทัและมููลคั�าข้องรายการดังกล�าวิ	

และเห์ต่่ผู้ลใน์การทัำารายการต่�อทั่�ประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์ใน์รายงาน์ประจัำาปี

	 น์อกจัากน่์�	 คัณะกรรมูการบริษััทัจัะต่้องปฏิิบัต่ิให์้เป็น์ไปต่ามู

กฎิห์มูายวิ�าดว้ิยห์ลกัทัรพัยแ์ละต่ลาดห์ลกัทัรพัย	์และข้้อบงัคับั	ประกาศ

คัำาสัั�ง	ห์ร่อข้้อกำาห์น์ดข้องต่ลาดห์ลักทัรพัยแ์ห์�งประเทัศไทัย	รวิมูถูงึการ

ปฏิิบัติ่ต่ามูข้้อกำาห์น์ดเก่�ยวิกับการเปิดเผู้ยข้้อมููลการทัำารายการ									

เก่�ยวิโยง	และการไดมู้าห์ร่อจัำาห์น์า่ยทัรัพยส์ันิ์ทั่�สัำาคััญข้องบริษััทั	ห์รอ่

บริษััทัย�อย	ต่ามูมูาต่รฐาน์การบัญช่ทั่�กำาห์น์ดโดยสัมูาคัมูน์ักบัญช่และ

ผูู้้สัอบบัญช่รับอน์่ญาต่แห์�งประเทัศไทัย

	 ทัั�งน่์�	 ห์ากมู่รายการระห์วิ�างกัน์ข้องบริษััทั	 ห์ร่อบริษััทัย�อยเกิด

ขึ้�น์กับบค่ัคัลทั่�อาจัมู่คัวิามูขั้ดแย้งทัางผู้ลประโยชน์์มู่สั�วิน์ได้สั�วิน์เส่ัยห์ร่อ

อาจัมู่คัวิามูข้ดัแยง้ทัางผู้ลประโยชน์์ใน์อน์าคัต่	คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบ

จัะเป็น์ผูู้้ให์้คัวิามูเห์็น์เก่�ยวิกับคัวิามูจัำาเป็น์และคัวิามูเห์มูาะสัมูข้อง

รายการนั์�น์	ใน์กรณ่ท่ั�คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบไมู�มู่คัวิามูชำาน์าญใน์การ

พิจัารณารายการระห์วิ�างกัน์ท่ั�อาจัเกิดขึ้�น์	 จัะให์้ผูู้้เช่�ยวิชาญอิสัระห์ร่อ

ผูู้้สัอบบัญช่ข้องบริษััทัเป็น์ผูู้้ให์้คัวิามูเห์็น์เก่�ยวิกับรายการระห์วิ�างกัน์		

ดังกล�าวิ	 เพ่�อน์ำาไปใช้ประกอบการต่ัดสัิน์ใจัข้องคัณะกรรมูการห์ร่อ											

ผูู้้ถู่อห์่้น์ต่ามูแต่�กรณ่	ทัั�งน์่�บริษััทัฯ	จัะเปิดเผู้ยรายการระห์วิ�างกัน์ไวิ้ใน์

ห์มูายเห์ต่่ประกอบงบการเงิน์ทั่�ได้รับการต่รวิจัสัอบจัากผูู้้สัอบบัญช่

ส่่วนที่่� 2 การกำากับดููแลกิจการ118 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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สุ่วนที� 3
งบการเงิน

ริ่ายงานค์วามริ่ับัผ่ดชิ้อบั
ของค์ณะกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ษัทต้่อริ่ายงานทางการิ่เง่น

	 คัณะกรรมูการบริษััทัเป็น์ผูู้้รับผู้ิดชอบต่�องบการเงิน์รวิมูข้องบริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�

จัำากัด	(มูห์าชน์)	และบริษััทัย�อย	และ	งบการเงิน์เฉพาะกิจัการข้องบริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	

จัำากัด	(มูห์าชน์)	รวิมูถึูงข้้อมููลสัารสัน์เทัศทัางการเงนิ์ท่ั�ปรากฎิใน์รายงาน์ประจัำาปี	งบการเงนิ์

ดังกล�าวิจััดทัำาขึ้�น์ต่ามูมูาต่รฐาน์การรายงาน์ทัางการเงิน์ท่ั�กำาห์น์ดใน์พระราชบัญญัต่ิวิิชาช่พ

บญัช่	พ.ศ.	2547	และต่ามูข้้อกำาห์น์ดข้องคัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพยแ์ละต่ลาดห์ลักทัรัพย์

วิ�าด้วิยการจััดทัำาและน์ำาเสัน์อรายงาน์ทัางการเงิน์ภายใต้่พระราชบัญญัต่ิห์ลักทัรัพย์และ

ต่ลาดห์ลักทัรพัย์	พ.ศ.	2535	โดยได้มู่การพจิัารณาเล่อกใชน้์โยบายการบัญช่ทั่�เห์มูาะสัมูและ

ถู่อปฏิิบัต่ิอย�างสัมูำ�าเสัมูอ	 รวิมูทัั�งมู่การเปิดเผู้ยข้้อมููลทั่�สัำาคััญอย�างเพ่ยงพอใน์ห์มูายเห์ต่่

ประกอบงบการเงนิ์	โดยผูู้้สัอบบญัช่ไดส้ัอบทัาน์และต่รวิจัสัอบงบการเงิน์	และแสัดงคัวิามูเห็์น์

ใน์รายงาน์ข้องผูู้้สัอบบัญช่อย�างไมู�มู่เง่�อน์ไข้

 

	 คัณะกรรมูการบริษััทัทัำาห์น์้าทั่�กำากับดูแลกิจัการ	 รวิมูทัั�งได้จััดให์้มู่ระบบบริห์าร									

คัวิามูเสั่�ยง	 และให์้ดำารงรักษัาไว้ิซึ�งระบบการคัวิบคั่มูภายใน์ทั่�เห์มูาะสัมูและมู่ประสัิทัธิิผู้ล							

เพ่�อให์้เกิดคัวิามูมูั�น์ใจัอย�างมู่เห์ต่่ผู้ลวิ�าข้้อมููลทัางบัญช่มู่คัวิามูถููกต่้อง	คัรบถู้วิน์	และเพ่ยงพอ 

ทั่�จัะดำารงรักษัาไว้ิซึ�งทัรัพย์สิัน์	 ต่ลอดจัน์ป้องกัน์ไมู�ให้์เกิดการทั่จัริต่ห์ร่อการดำาเน์ิน์การท่ั�								

ผู้ดิปกติ่อย�างมู่สัาระสัำาคัญั	โดยคัณะกรรมูการบริษัทััได้มูอบห์มูายให์ค้ัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบ

ซึ�งเป็น์กรรมูการทั่�เป็น์อิสัระ	ทัำาห์น์้าทั่�สัอบทัาน์น์โยบายการบัญช่	และคั่ณภาพข้องรายงาน์

ทัางการเงิน์	 สัอบทัาน์ระบบการคัวิบคั่มู	 และการต่รวิจัสัอบภายใน์ให้์มู่ประสิัทัธิิภาพและ

ประสิัทัธิผิู้ล	ต่ลอดจัน์พิจัารณาการเปิดเผู้ยข้้อมููลรายการระห์วิ�างกัน์	โดยคัวิามูเห์น็์ข้องคัณะ

กรรมูการต่รวิจัสัอบปรากฎิใน์รายงาน์ข้องคัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบซึ�งแสัดงไว้ิใน์รายงาน์

ประจัำาปีน์่�แล้วิ

	 งบการเงิน์รวิมูข้องบริษััทัและบริษััทัย�อย	 และงบการเงิน์เฉพาะกิจัการข้องบริษััทั												

ได้รับการต่รวิจัสัอบโดยผูู้้สัอบบัญช่ข้องบริษััทั	 คั่อ	 บริษััทั	 สัำานั์กงาน์	 อ่วิาย	 จัำากัด	 ใน์การ

ต่รวิจัสัอบนั์�น์คัณะกรรมูการบริษััทัได้สัน์ับสัน่์น์ข้้อมููลและเอกสัารต่�างๆ	 เพ่�อให์้ผูู้้สัอบบัญช่

สัามูารถูต่รวิจัสัอบต่ามูมูาต่รฐาน์การสัอบบัญช่ทั่�รบัรองทัั�วิไป	โดยคัวิามูเห์น็์ข้องผูู้้สัอบบญัช่

ได้ปรากฎิใน์รายงาน์ข้องผูู้้สัอบบัญช่ซึ�งแสัดงไวิ้ใน์รายงาน์ประจัำาปีแล้วิ

 

	 คัณะกรรมูการบริษัทััมู่คัวิามูเห์น็์วิ�าระบบการคัวิบคัมู่ภายใน์และการต่รวิจัสัอบภายใน์

ข้องบริษััทั	 สัามูารถูสัร้างคัวิามูเช่�อมัู�น์อย�างมู่เห์ต่่ผู้ลได้วิ�างบการเงิน์ข้องบริษััทั	 และบริษััทั

ย�อย	สัำาห์รับปีสัิ�น์สั่ด	ณ	วิัน์ทั่�	31	ธิัน์วิาคัมู	2564	ได้แสัดงฐาน์ะการเงิน์	ผู้ลการดำาเน์ิน์งาน์	

และกระแสัเงนิ์สัดถูกูต้่อง	ต่ามูคัวิรใน์สัาระสัำาคัญั	และต่ามูมูาต่รฐาน์การรายงาน์ทัางการเงนิ์

นายปริ่ีดา เต้ียสุุวริ่ริ่ณ์

ประธิาน์กรรมูการบริษััทั

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน บริษััที่ แพรนด้้า จิิวเวลร่� จิำากัด้ (มหาชน)
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เสุนอต้่อผ่้ถึือหุ่้นของบัริ่่ษัท แพริ่นด้า จุ่วเวลริ่ี�่ จุำากัด (มห่าชิ้น)

ริ่ายงาน
ของผ่้สุอบับััญชิ้ีริ่ับัอนุญาต้

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย             
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนรวม                   
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และ     
ไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ                                                     
บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค   
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั                                 
การตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในขอ้ก าหนดนั้นดว้ย 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3 เน่ืองดว้ยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด   
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดย
เลือกน ามาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางการบญัชีส าหรับเร่ือง เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตาม
สัญญาจากผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 มาถือเป็นการเปล่ียนแปลง
สัญญาเช่า มาถือปฏิบติั 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ     
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                                 
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากจ านวนรายไดท่ี้บนัทึกในบญัชี 
ส่งผลโดยตรงต่อก าไรขาดทุนประจ าปีของกลุ่มบริษทั ประกอบกบักลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานผลิต  
จดัจ าหน่ายและคา้ปลีกเคร่ืองประดบั ท าใหมี้ลูกคา้จ านวนมากรายซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ดงันั้นจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ   
กลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี
และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกใหแ้ก่ลูกคา้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชี และท าการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดเ้พื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี 

ข้อมูลอืน่ 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้             
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น  

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน120 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ     
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ                                 
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ถือเป็นรายการบญัชีท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากจ านวนรายไดท่ี้บนัทึกในบญัชี 
ส่งผลโดยตรงต่อก าไรขาดทุนประจ าปีของกลุ่มบริษทั ประกอบกบักลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานผลิต  
จดัจ าหน่ายและคา้ปลีกเคร่ืองประดบั ท าใหมี้ลูกคา้จ านวนมากรายซ่ึงมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ดงันั้นจึงมีความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได ้

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ   
กลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายได ้ขา้พเจา้ไดสุ่้มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี
และช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัออกใหแ้ก่ลูกคา้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชี และท าการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดเ้พื่อตรวจสอบความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขาย
ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี 

ข้อมูลอืน่ 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง 
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้             
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น  

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน บริษััที่ แพรนด้้า จิิวเวลร่� จิำากัด้ (มหาชน)
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ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้น                             
มีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล                                                                                 
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลทราบเพื่อให ้          
มีการด าเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                                
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ                                        
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต                                                         
หรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินการต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                   
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด    
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ                                              
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ                 
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                   
ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด    
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตาม
ขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการ
ตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ                                              
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก
เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบ                 
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน 
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะ  
จะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

ศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844 
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน124 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 397,820,060       443,484,448       252,949,905       185,952,874       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 328,009,969       391,064,678       275,041,950       400,488,485       
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         14,810,255         -                         -                         
สินคา้คงเหลือ 9 1,563,295,621    1,532,008,362    1,066,890,316    775,651,415       
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 5,750,972           9,171,219           -                         -                         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 35,525,294         39,702,479         10,639,636         13,186,519         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,330,401,916    2,430,241,441    1,605,521,807    1,375,279,293    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 10 32,316,565         32,120,688         26,947,658         26,751,800         
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 19,300,680         21,266,374         12,045,723         12,009,234         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         483,251,326       551,883,673       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 12,566,435         11,761,068         -                         -                         
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 15 586,624,349       586,965,840       577,551,607       577,551,607       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 644,890,549       721,993,203       451,997,416       469,358,310       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 17 55,378,151         63,132,480         51,972,885         59,466,862         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 32 101,345,174       160,802,763       82,740,168         144,125,355       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,976,046           12,649,204         1,696,807           368,371              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,458,397,949    1,610,691,620    1,688,203,590    1,841,515,212    
รวมสินทรัพย์ 3,788,799,865    4,040,933,061    3,293,725,397    3,216,794,505    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บัริ่่ษัท แพริ่นด้า จุ่วเวลริ่ี� จุำากัด (มห่าชิ้น) และบัริ่่ษัทย่อย

งบัแสุดงฐานะทางการิ่เง่น
ณ	วิัน์ทั่�	31	ธิัน์วิาคัมู	2564

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน บริษััที่ แพรนด้้า จิิวเวลร่� จิำากัด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 125



บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 289,182,825       319,000,000       287,000,000       319,000,000       
ตัว๋แลกเงิน 19 -                         49,605,920         -                         -                         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 20 831,226,643       813,565,192       541,409,135       495,653,035       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         592,410              -                         -                         
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้มืระยะยาวท่ีปรับโครงสร้างหน้ี 21 -                         1,260,000           -                         -                         
   - เงินกูย้มืระยะยาว 22 87,096,371         142,787,366       37,500,000         67,500,000         
   - หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 23 -                         34,464,968         -                         34,464,968         
   - สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 23 -                         3,888,889           -                         3,888,889           
   - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 24 25,475,397         31,520,327         -                         -                         
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 40.1 -                         5,729,064           -                         5,729,064           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 80,071                97,581                -                         -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 46,311,956         61,263,993         28,854,086         11,044,345         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,279,373,263    1,463,775,710    894,763,221       937,280,301       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
   - เงินกูย้มืระยะยาวท่ีปรับโครงสร้างหน้ี 21 -                         21,027,601         -                         -                         
   - เงินกูย้มืระยะยาว 22 -                         8,170,583           -                         -                         
   - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 24 73,747,411         129,407,196       -                         -                         
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 295,334,222       289,691,273       278,160,595       272,691,734       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,641,530           4,683,005           -                         -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 372,723,163       452,979,658       278,160,595       272,691,734       
รวมหนีสิ้น 1,652,096,426    1,916,755,368    1,172,923,816    1,209,972,035    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บัริ่่ษัท แพริ่นด้า จุ่วเวลริ่ี� จุำากัด (มห่าชิ้น) และบัริ่่ษัทย่อย

งบัแสุดงฐานะทางการิ่เง่น (ต้่อ)
ณ	วิัน์ทั่�	31	ธิัน์วิาคัมู	2564

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน126 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 27
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 634,769,950 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 634,769,950       634,769,950       634,769,950       634,769,950       
   ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 539,026,606 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
      (2563: หุ้นสามญั 491,155,940 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 539,026,606       491,155,940       539,026,606       491,155,940       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 817,978,957       817,978,957       817,978,957       817,978,957       
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 3,668,984           3,126,786           3,668,984           3,126,786           
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 28 60,417,738         54,417,738         49,417,738         43,417,738         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 828,936,592       787,845,207       796,642,673       737,112,915       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (64,134,265)        25,037,288         (85,933,377)        (85,969,866)        
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,185,894,612    2,179,561,916    2,120,801,581    2,006,822,470    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (49,191,173)        (55,384,223)        -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,136,703,439    2,124,177,693    2,120,801,581    2,006,822,470    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,788,799,865    4,040,933,061    3,293,725,397    3,216,794,505    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บัริ่่ษัท แพริ่นด้า จุ่วเวลริ่ี� จุำากัด (มห่าชิ้น) และบัริ่่ษัทย่อย

งบัแสุดงฐานะทางการิ่เง่น (ต้่อ)
ณ	วิัน์ทั่�	31	ธิัน์วิาคัมู	2564

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน บริษััที่ แพรนด้้า จิิวเวลร่� จิำากัด้ (มหาชน)
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 29 2,900,539,677     2,462,297,796     2,393,637,178     2,019,730,336     
รายไดอ่ื้น
 ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 77,160,312          59,662,919          - 9,818,402 
   อ่ืน ๆ 65,035,039          33,919,676          35,526,303          31,481,973 
รวมรายได้ 3,042,735,028     2,555,880,391     2,429,163,481     2,061,030,711     
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 2,213,384,700     1,912,760,205     1,995,285,655     1,704,413,949     
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 255,491,756        288,375,826        52,248,183          50,949,131          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 335,344,212        387,553,550        234,482,811        232,511,802        
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน (โอนกลบั) 23,767,265          - (93,336,819) 271,718,032        
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - 5,104,148 - 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 36,017,526 21,223,974          
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย 12 - 71,866,717 - - 
รวมค่าใช้จ่าย 2,827,987,933     2,660,556,298     2,229,801,504     2,280,816,888     
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน 214,747,095        (104,675,907)      199,361,977        (219,786,177)      
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 805,367               1,671,160            - - 
รายไดท้างการเงิน 15,901,848          5,872,730            360,285               905,650               
ตน้ทุนทางการเงิน 30 (36,488,374)        (52,658,930)        (18,415,404)        (26,859,822)        
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 194,965,936        (149,790,947)      181,306,858        (245,740,349)      
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 32 (61,524,123)        96,279,775          (61,874,690)        (28,171,015)        
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 133,441,813        (53,511,172)        119,432,168        (273,911,364)      

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 138,167,866        (95,102,856)        119,432,168        (273,911,364)      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
 ของบริษทัยอ่ย (4,726,053)          41,591,684          

133,441,813        (53,511,172)        

ก าไรต่อหุ้น 34
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
 ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.2523                 (0.1873)               0.2181                 (0.5395)               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บัริ่่ษัท แพริ่นด้า จุ่วเวลริ่ี� จุำากัด (มห่าชิ้น) และบัริ่่ษัทย่อย

งบักำาไริ่ขาดทุน
สัำาห์รับปีสัิ�น์สั่ดวิัน์ทั่�	31	ธิัน์วิาคัมู	2564 บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 133,441,813        (53,511,172)        119,432,168        (273,911,364)      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (91,284,663)        19,761,100          - - 
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (91,284,663)        19,761,100          - - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
 มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 36,489                 (2,933,546)          36,489                 (2,933,546)          
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 25 - (419,784) - - 
หกั: ผลกระทบภาษีเงินได้ 32 - 99,118 - - 
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
    ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 36,489                 (3,254,212)          36,489                 (2,933,546)          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี (91,248,174)        16,506,888          36,489                 (2,933,546)          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 42,193,639          (37,004,284)        119,468,657        (276,844,910)      

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 48,996,313          (168,087,444)      119,468,657        (276,844,910)      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6,802,674)          131,083,160        

42,193,639          (37,004,284)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน128 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 133,441,813        (53,511,172)        119,432,168        (273,911,364)      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (91,284,663)        19,761,100          - - 
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (91,284,663)        19,761,100          - - 

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
 มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 36,489                 (2,933,546)          36,489                 (2,933,546)          
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 25 - (419,784) - - 
หกั: ผลกระทบภาษีเงินได้ 32 - 99,118 - - 
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
    ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 36,489                 (3,254,212)          36,489                 (2,933,546)          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี (91,248,174)        16,506,888          36,489                 (2,933,546)          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 42,193,639          (37,004,284)        119,468,657        (276,844,910)      

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 48,996,313          (168,087,444)      119,468,657        (276,844,910)      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6,802,674)          131,083,160        

42,193,639          (37,004,284)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บัริ่่ษัท แพริ่นด้า จุ่วเวลริ่ี� จุำากัด (มห่าชิ้น) และบัริ่่ษัทย่อย

งบักำาไริ่ขาดทุนเบั็ดเสุริ่็จุ
สัำาห์รับปีสัิ�น์สั่ดวิัน์ทั่�	31	ธิัน์วิาคัมู	2564

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน บริษััที่ แพรนด้้า จิิวเวลร่� จิำากัด้ (มหาชน)
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บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 194,965,936         (149,790,947)        181,306,858         (245,740,349)        
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 84,329,892           99,262,845           37,697,826           39,847,485           
   ตดัจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,436,702             338,668                 65,110                   336,139                 
   ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 5,039,929             -                             5,039,442             -                             
   ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) 5,812,095             12,586,838           165,184,784         59,201,180           
   ตดัจ าหน่ายหน้ีสูญ -                             1,024,589             -                             217,559,146         
   ตดัจ าหน่ายสินทรัพยอ่ื์น 2,662,080             644,500                 2,662,080             644,500                 
   รายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (14,397,924)          861,942                 (7,663,100)            1,878,500             
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (805,367)               (1,671,160)            -                             -                             
   ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                             71,886,717           -                             -                             
   ผลขาดทุน (ก าไร) จากการปรับมูลคา่เงินลงทุนในตราสารทุน (101,625)               914,625                 -                             -                             
   ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสัญญา (3,322,310)            (1,920,611)            -                             -                             
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 208,263                 -                             (79,998)                 -                             
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของอุปกรณ์ -                             3,323,402             -                             -                             
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                             2,160,000             -                             2,160,000             
   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                             -                             36,017,526           21,223,974           
   คา่ใชจ่้ายส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20,834,902           20,910,918           18,562,137           18,567,533           
   ก าไรจากการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (3,353,857)            -                             (3,353,857)            -                             
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 84,024,039           (8,064,515)            (167,923,162)        (5,794,013)            
   ขาดทุน (ก าไร) จากการประเมินมูลคา่ยติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์
      ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (5,729,064)            5,729,064             (5,728,119)            5,729,064             
   ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงินของเงินกูย้มืระยะยาว 189,085                 250,286                 -                             -                             
   ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ -                             750,625                 -                             750,625                 
   การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 542,198                 1,120,789             542,198                 1,120,789             
   รายไดท้างการเงิน (1,875,584)            (5,872,730)            (361,176)               (920,764)               
   ตน้ทุนทางการเงิน 28,341,186           45,425,083           16,810,678           26,099,583           
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์   
   และหน้ีสินด าเนินงาน 398,800,576         99,870,928           278,779,227         142,663,392         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7,395,572             26,496,718           169,021,435         (104,995,577)        
   เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             (4,622,793)            -                             -                             
   สินคา้คงเหลือ (57,585,001)          44,574,827           (283,575,801)        (7,085,087)            
   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 3,521,872             (6,096,771)            -                             -                             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (303,668)               2,856,879             (115,197)               (1,020,667)            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,580,424             (10,498)                 (1,328,436)            (5,000)                   
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (10,068,058)          73,712,373           24,783,279           (57,845,904)          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (10,487,794)          (10,091,102)          17,808,796           (12,968,850)          
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (13,581,030)          (14,821,089)          (13,093,276)          (14,696,901)          
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (3,461,146)            1,521,559             -                             -                             
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 321,811,747         213,391,031         192,280,027         (55,954,594)          
   จ่ายดอกเบ้ีย (21,785,791)          (34,004,465)          (17,434,559)          (24,372,503)          
   จ่ายภาษีเงินได้ 811,192                 (21,890,768)          (489,503)               (21,648,455)          
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 300,837,148         157,495,798         174,355,965         (101,975,552)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บัริ่่ษัท แพริ่นด้า จุ่วเวลริ่ี� จุำากัด (มห่าชิ้น) และบัริ่่ษัทย่อย

งบักริ่ะแสุเง่นสุด
สัำาห์รับปีสัิ�น์สั่ดวิัน์ทั่�	31	ธิัน์วิาคัมู	2564
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บริษัท แพรนด้า จวิเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (195,877)               (275,682)               (195,858)               (275,616)               
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษทัยอ่ย - - 29,050,000           - 
เงินสดจ่ายจากการเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย - - (15,675,000)          - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง - 8,568 - - 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (32,480,468)          (18,977,746) (16,205,818)          (5,083,317)            
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (3,377,118)            (43,879,612) (1,741,691)            (43,132,711)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัร 97,336                   - 80,000 - 
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัดว้ยมูลคา่ยติุธรรม
   ผา่นก าไรหรือขาดทุน - (3,414,600) - - 
เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 4,433,175             4,794,589 361,177                 3,888,438             
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (31,522,952)          (61,744,483)          (4,327,190)            (44,603,206)          
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (28,755,861)          (151,399,243)        (32,000,000)          (72,400,000)          
เงินสดรับจากตัว๋แลกเงิน - 48,479,652 - - 
ช าระคืนตัว๋แลกเงิน (50,000,000)          (50,000,000) - - 
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (35,000,000)          - (35,000,000) - 
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 30,000,000 - - 
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (64,502,195)          (17,036,963) (30,000,000)          (7,500,000)            
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 47,870,666           24,314,018 47,870,666           24,314,018           
ช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่า (31,965,428)          (37,376,836) - (274,542) 
เงินสดจ่ายเงินปันผล (53,902,410)          - (53,902,410) - 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (216,255,228)        (153,019,372)        (103,031,744)        (55,860,524)          
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิที่เป็นเงนิตราต่างประเทศลดลง (98,723,356)          (46,995,547)          - - 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (45,664,388)          (104,263,604)        66,997,031           (202,439,282)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 443,484,448         547,748,052         185,952,874         388,392,156         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 397,820,060         443,484,448         252,949,905         185,952,874         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
 โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นทุนท่ีออกและช าระแลว้และส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั - 4,287,290 - 4,287,290

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บัริ่่ษัท แพริ่นด้า จุ่วเวลริ่ี� จุำากัด (มห่าชิ้น) และบัริ่่ษัทย่อย

งบักริ่ะแสุเง่นสุด (ต้่อ)
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทัว่ไป
1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ  ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองประดบั โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯอยูท่ี่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงงานตั้งอยู่
ท่ีจงัหวดักรุงเทพมหานครและจงัหวดันครราชสีมา 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัยงัมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
ของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผล
กระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน
2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ออกตามความใน
พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั 
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน)                                   
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุ้น 

   2564 2563 
   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุ้นโดยบริษทัฯ     
บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองประดบั ไทย 100 100 
Pranda North America, Inc. จ าหน่ายเคร่ืองประดบั สหรัฐอเมริกา 100 100 
H.GRINGOIRE s.a.r.l. หยดุด าเนินงานในปี 2563 ฝร่ังเศส 100 100 
Pranda UK Ltd. จ าหน่ายเคร่ืองประดบั สหราชอาณาจกัร 100 100 
Pranda Vietnam Co., Ltd. ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองประดบั เวียดนาม 100 100 
บริษทั คริสตอลไลน์ จ ากดั หยดุด าเนินงานในปี 2561  ไทย 96 96 
บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จ ากดั ให้เช่าหอพกั ไทย 83 83 
Pranda Jewelry Private Limited จ าหน่ายเคร่ืองประดบั อินเดีย 51 51 
     
ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ     
PDU (UK) Limited  
 (ถือหุ้นโดย Pranda UK Limited) 

หยดุด าเนินงานในปี 2559  สหราชอาณาจกัร 100 100 

งบการเงินของบริษทัยอ่ย Pranda UK Ltd.  ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมส าหรับปี 2564 ของกลุ่มบริษทั 
อา้งอิงจากขอ้มูลทางการเงินภายใน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีจดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารโดยไม่ไดผ้า่น
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทั พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ
ได้ท าข้อตกลงกับผูถื้อหุ้นของ PT Pranda Marketing Indonesia โดยตกลงให้บริษัท พรีม่าโกลด ์              
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีอ านาจในการควบคุมการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน
ของ PT Pranda Marketing Indonesia โดยผ่านทางคณะกรรมการส่วนใหญ่ของบริษทัดงักล่าว 
รวมถึงมีอ านาจในการออกเสียงและส่วนได้เสียในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 55 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 
2556 ดงันั้นบริษทัฯจึงถือวา่บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ PMG ไดมี้มติอนุมติัให้ถอนอ านาจ
ควบคุมในบริษทั PMI ตั้งแต่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 โดย PMG ไดท้  าสัญญาหกักลบเงินกูย้ืมรวมถึง
ดอกเบ้ียคา้งรับจาก PMI ทั้งจ  านวนกบัสินคา้คงเหลือของแบรนด์พรีม่าจ  านวนประมาณ 3 ลา้นบาท 
โดย PMG ไดรั้บโอนความเป็นเจา้ของในสินคา้คงเหลือจาก PMI เรียบร้อยแลว้ 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน บริษััที่ แพรนด้้า จิิวเวลร่� จิำากัด้ (มหาชน)
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ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย

ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม
น้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั  
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไดมี้การถือปฏิบติัตามขอ้ผอ่นปรนเก่ียวกบัการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สถานการณ์ COVID-19 ตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
ซ่ึงท าให้กิจการไม่จ  าเป็นตอ้งประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ 
ทั้งน้ี ขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวให้ใช้กบักรณีการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดจากผลโดยตรงของสถานการณ์ 
COVID-19 และตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขทุกขอ้อนัไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า
ท าให้ส่ิงตอบแทนส าหรับสัญญาเช่าหลงัปรับปรุงมีจ านวนเกือบเท่าเดิมหรือน้อยกว่าส่ิงตอบแทน
ส าหรับสัญญาเช่าก่อนการเปล่ียนแปลงนั้น การลดลงใด ๆ ของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่ากระทบ
เพียงการจ่ายช าระซ่ึงเดิมครบก าหนดในหรือก่อนวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 เท่านั้น และไม่มีการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัเก่ียวกบัเง่ือนไขและขอ้ก าหนดอ่ืนของสัญญาเช่า 
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กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามขอ้ผอ่นปรนดงักล่าวกบัการยนิยอมลดค่าเช่าทั้งหมดท่ีเป็นไปตามเง่ือนไข
ขา้งตน้ และไดรั้บรู้ผลกระทบจากการปฏิบติัตามขอ้ผ่อนปรนดงักล่าวในงบก าไรขาดทุนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นจ านวน 8.7 ลา้นบาท (2563: 10.6 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) 
ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเกิดข้ึนจากการยินยอมลดค่าเช่า ทั้งน้ี ไม่มี
ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวด 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2565 
สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการให้ขอ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติั
หรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของกลุ่มบริษทั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
 ขายสินค้า 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัได้โอนอ านาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แล้ว กล่าวคือ                                          
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บส าหรับสินคา้ท่ีได ้                                       
ส่งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ส าหรับการขายท่ีให้สิทธิในการคืนสินคา้ กลุ่มบริษทับนัทึกจ านวนท่ีคาดว่าจะตอ้งคืนให้แก่ลูกคา้เป็น
ประมาณการหน้ีสินจากการรับคืนสินคา้ และบนัทึกสินคา้ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนจากลูกคา้เป็นสินทรัพยใ์น
งบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าววดัมูลค่าโดยอา้งอิงกบัมูลค่าตามบญัชีเดิมของสินคา้คงเหลือ
หกัดว้ยตน้ทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในการรับคืนสินคา้ รวมถึงการลดลงท่ีอาจเกิดข้ึนในมูลค่าของสินคา้ท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน 
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รายได้ค่าเช่า 
รายไดค้่าเช่ารับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง โดยค านวณตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

รายได้ค่าบริการ 
รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือกิจการใหบ้ริการเสร็จส้ิน 

รายได้ดอกเบีย้ 
รายได้ดอกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง โดยจะน ามูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ
สินทรัพยท์างการเงินมาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีเกิดการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตในภายหลงั ท่ีจะน ามูลค่าตามบญัชีสุทธิของสินทรัพยท์างการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) มาคูณกบัอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ต้นทุนทางการเงิน 
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี   
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัใน
การเบิกใช ้

4.3 สินค้าคงเหลอื 
สินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท าแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั หรือมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุน
จริงและประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

วตัถุดิบและวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม 
เงินลงทุนในการร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้และบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน 
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4.5 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการท ารายการ 
หลงัจากนั้น กลุ่มบริษทัจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยู่ในการค านวณผล
การด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยใ์น
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ        
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  20  ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  10 - 40  ปี 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า   ตามอายสุัญญาเช่า (2 - 40  ปี) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3 - 13  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  2 - 20  ปี 
ยานพาหนะ  2 - 6  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

กลุ่มบริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือขาดทุน
จากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออก
จากบญัชี 

  

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน บริษััที่ แพรนด้้า จิิวเวลร่� จิำากัด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 139



7 

4.7 การรวมธุรกจิ 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ กลุ่มบริษทั (ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุน
การซ้ือธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีระบุไดซ่ึ้งไดจ้ากการซ้ือบริษทัยอ่ยจะถูกวดัมูลค่าเร่ิมแรกในวนัท่ีไดบ้ริษทัยอ่ยนั้นมาท่ีมูลค่า
ยติุธรรม 

กลุ่มบริษทับนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวม
ธุรกิจ กลุ่มบริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

ค่าความนิยมแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้ในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน และไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

4.8 ต้นทุนการกู้ยมื 
ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่
สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัด ได้แก่ ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีอายุการให้
ประโยชน ์2 ถึง 10 ปี 

กลุ่มบริษทัไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแต่จะใช้
วิธีการทดสอบการด้อยค่าทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบัของหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด กลุ่มบริษทัจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวยงัคงมีอายุการให้ประโยชน์
ไม่ทราบแน่นอน 

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน140 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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4.10 สัญญาเช่า 
ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการ
ควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 
กลุ่มบริษทัใชว้ธีิการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เวน้แต่สัญญา
เช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิง
พร้อมใชง้าน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ย
จ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่าย
ช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ประมาณการตน้ทุนในการ
ร้ือถอนและการขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิงหรือบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงหรือสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิง 
และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการ
ใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 5 - 30  ปี 

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุน
ของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงรวมเป็นส่วนหน่ึงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญา
เช่า จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผนั
แปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรา จ านวนเงินท่ีคาดวา่จะจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคา
ใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธินั้น และการจ่าย
ค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดของสัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ี
เหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นไดเ้กิดข้ึน  

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน บริษััที่ แพรนด้้า จิิวเวลร่� จิำากัด้ (มหาชน)
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กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของ
สัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตาม
บญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช าระ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือการเปล่ียนแปลงในการ
ประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 
สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 
สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้ งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่า             
ซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป
ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า 
ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะ
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.11 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 
นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับบริษัทฯ ผูบ้ริหารส าคัญ 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 
รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน  

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน142 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหากมี
ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยม และสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่ทราบแน่นอน เป็นรายปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือ
มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่
จะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ

เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์
ของบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงานของ                            

แต่ละประเทศ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับ
พนกังาน นอกจากนั้น กลุ่มบริษทัในประเทศไทยจดัใหมี้โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 

 กลุ่มบริษัทค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผู ้เ ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

 ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้แต่เหตุการณ์ใดจะเกิดข้ึนก่อน 

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน บริษััที่ แพรนด้้า จิิวเวลร่� จิำากัด้ (มหาชน)
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4.15 หุ้นกู้แปลงสภาพ 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินก าหนดให้ ณ วนัท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรก 
กิจการตอ้งแยกประเภทเคร่ืองมือทางการเงินหรือองคป์ระกอบของเคร่ืองมือทางการเงินโดยพิจารณาตาม
เน้ือหาเชิงเศรษฐกิจและค านิยามหน้ีสินทางการเงินและตราสารทุน 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั 
หรือครบอายกุารช าระคืนของหุน้กู ้และสิทธิในการเลือกแปลงสภาพแสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมจนกวา่มีการ
ใชสิ้ทธิในการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูบ้นัทึกหกัจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ และตดัจ าหน่ายตามอายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

4.16 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
การท่ีบริษทัฯออกและเสนอขายตราสารทุนของบริษทัฯให้แก่บุคคลต่างๆรวมทั้งพนกังาน ถือเป็นรายการ
จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หากไม่ปรากฏว่าการออกตราสารดังกล่าวมีวตัถุประสงค์เป็นอย่างอ่ืน
นอกเหนือจากการช าระค่าสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ 

บริษทัฯจะบนัทึกผลต่างของมูลค่ายุติธรรมท่ีสูงกว่าราคาเสนอขายของตราสารทุน ณ วนัออกและเสนอ
ขายเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนและส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของ              
ผูถื้อหุน้ 

4.17 ประมาณการหนีสิ้น 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.18 ภาษีเงินได้ 
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
กลุ่มบริษทัในประเทศไทยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

บริษทัยอ่ยในต่างประเทศค านวณภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น 

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน144 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
กลุ่มบริษทับนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ได้ใช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.19 เคร่ืองมือทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม และบวกดว้ยตน้ทุนการท า
รายการเฉพาะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญัหรือลูกหน้ี
การคา้ท่ี ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บช าระเงินคืนจากลูกคา้ภายในหน่ึงปี กลุ่มบริษทัจะ
รับรู้สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวดว้ยราคาของรายการ ตามท่ีกล่าวไวใ้นนโยบายการบญัชีเร่ืองการรับรู้
รายได ้

การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัที่รับรู้รายการเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าในภายหลงัด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน 
และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเง่ือนไขตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นการรับช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่านั้น  
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สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าววดัมูลค่าในภายหลงัโดยใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้งน้ี ผลก าไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการ การเปล่ียนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินทีม่ีการก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรรขาดทุนเบดดเสรดจอ่ืน ตตราสารทุน   

ณ วนัท่ีรับรู้รายการวนัแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ไดถื้อไวเ้พื่อ
คา้ เป็นตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยไม่สามารถ
เปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการจะพิจารณาเป็นรายตราสาร  

ผลก าไรและขาดทุนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยท์างการเงินน้ีจะไม่สามารถโอนไป
รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนไดใ้นภายหลงั  

นอกจากน้ี เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ไม่มีขอ้ก าหนดใหป้ระเมินการดอ้ยค่า  

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมซ่ึงรวมถึงดอกเบ้ียรับในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว หมายความรวมถึง ตราสารอนุพนัธ์ เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไว้
เพื่อคา้ เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ได้รับช าระเพียงเงินตน้และ
ดอกเบ้ีย 

การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้การโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้การโอนความเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพยน์ั้น  

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินก็ต่อเม่ือไดมี้การปฏิบติัตามภาระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีการ
ยกเลิกภาระผกูพนันั้น หรือมีการส้ินสุดลงของภาระผกูพนันั้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนหน้ีสินทางการเงินท่ี
มีอยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จากผูใ้ห้กู้รายเดียวกันซ่ึงมีข้อก าหนดท่ีแตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไข
ขอ้ก าหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่างเป็นสาระส าคญั จะถือวา่เป็นการตดัรายการหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบญัชีดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของตราสารหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณจากผลต่างของ
กระแสเงินสดท่ีจะครบก าหนดช าระตามสัญญากบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บช าระ 
และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมาณของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีไดม้า  

ในกรณีท่ีความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญันับตั้งแต่การรับรู้รายการ
เร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหน้า ในขณะท่ีหากความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่างมี
นัยส าคญันับตั้งแต่การรับรู้รายการเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าผลขาดทุนด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากบัผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทางการเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตจะเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตาม
สัญญาเกินกวา่ 30 วนั และพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือมีการผิดสัญญา 
เม่ือมีการคา้งช าระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 270 วนั อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษทัอาจ
พิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญัและมีการผิด
สัญญา โดยพิจารณาจากขอ้มูลภายในหรือขอ้มูลภายนอกอ่ืน เช่น อนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของผู ้
ออกตราสาร  

กลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับลูกหน้ีการคา้ 
ดงันั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียง
ทางดา้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองลูกหน้ีการคา้  

การค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนขา้งตน้อา้งอิงจากขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเ ก่ียวกับลูกหน้ีนั้ นและ
สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายออกจากบญัชี เม่ือกิจการคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป 

การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะน ามาหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะ
การเงิน ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ามกฎหมายอยูแ่ลว้ในการหกักลบจ านวนเงินท่ีรับรู้ และกิจการ
มีความตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 
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4.20 ตราสารอนุพนัธ์  
กลุ่มบริษทัใช้ตราสารอนุพนัธ์ เช่น สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียง         
จากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 

กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีท าสัญญา และวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัซ่ึงรวมถึงดอกเบ้ียรับ
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินเม่ือมีมูลค่า
ยติุธรรมมากกวา่ศูนย ์และแสดงเป็นหน้ีสินทางการเงินเม่ือมีมูลค่ายติุธรรมนอ้ยกวา่ศูนย ์ 

กลุ่มบริษทัแสดงตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายสุัญญาคงเหลือมากกวา่ 12 เดือนและยงัไม่ถึงก าหนดช าระภายใน 
12 เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน หรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อ่ืนเป็น
สินทรัพยห์มุนเวยีน หรือหน้ีสินหมุนเวยีน 

4.21 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) 
ณ วนัท่ีวดัมูลค่า กลุ่มบริษทัใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกัน
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดย
ใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่างล าดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมี  การวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ
ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมี
ดงัน้ี

สัญญาเช่า

การก าหนดอายสัุญญาเช่าทีม่ีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า(-(กลุ่มบริษัทใน
ฐานะผู้เช่า
ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีความ
แน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดย
ค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่ม
บริษทัในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น

การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยมืส่วนเพิม่(-(กลุ่มบริษทัในฐานะผู้เช่า
กลุ่มบริษัทไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในการคิดลดหน้ีสินตามสัญญาเช่า
โดยอตัราดอกเบ้ียการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินท่ีจ าเป็น
เพื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าใกล้เคียงกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ี
คลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง

ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึง
ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ี
มีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต
และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอาจไม่ไดบ้่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึน
จริงในอนาคต
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ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 
ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ พิจารณา
จากราคาท่ีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผื่อส าหรับ
สินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการ
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้องและการประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร
บริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร และมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง
แลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุน
ทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่ากลุ่ม
บริษทัควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไร
ทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสด   

ท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการลงทุนในบริษทัย่อย รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 252 529 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ี

กิจการคิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - 243 278 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื - - 26 25 ตามสัญญาเงินกู ้
รายไดค่้าธรรมเนียมการค ้าประกนั - - 5 5 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าบริการรับ - - 6 6 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย - - 3 2 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ซ้ือวตัถุดิบ 159 115 159 115 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าบริการรับ 1 1 1 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัฯ/
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

     

ขายสินคา้ 11 20 9 20 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ีกิจการ
คิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 

ซ้ือสินคา้ 31 17 - 6 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื - 3 - - ตามสัญญาเงินกู ้
ค่าบริการรับ 1 2 1 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

ลกูหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8) 
บริษทัยอ่ย - - 545 645 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 49 50 48 49 
รวม 49 50 593 694 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (49) (50) (576) (583)

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ - - 17 111 
ลกูหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8) 
บริษทัยอ่ย - - 62 57 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 3 - 2
กรรมการของบริษทัยอ่ย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 12 - 12
รวม - 15 62 71 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - (2) (45) (54)

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ - 13 17 17 
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8) 
บริษทัยอ่ย - - 7 10 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 3 - - 
รวม - 3 7 10 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - - (7) (10) 

รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ - 3 - - 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 20) 
บริษทัยอ่ย - - 42 38 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 5 - - 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5 42 38 

บริษทัฯกลบัรายการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครติดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีเกิดจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัใน งบก าไรขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 18 ลา้นบาท 
(2563: บนัทึกรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครติดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเป็นจ านวนเงิน 207 ลา้นบาท) 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินให้กูย้ืมระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - 28 42 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) - 15 - - 
รวม - 15 28 42 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน           - - (28) (42) 
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - 15 - - 
เงนิให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - - 536 496 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน         - - (536) (496) 
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - - - 

ในระหวา่งปี 2564 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ            
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2563 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)      
ระหวา่งปี 

ก าไรท่ียงั                   
ไม่เกิดข้ึนจริง
จากการแปลงค่า
อตัราแลกเปล่ียน 

ผลกระทบจาก
การสูญเสีย

อ านาจควบคุม
ในบริษทัยอ่ย                        

ยอดคงเหลือ          
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 
H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 27 - 1 - 28 
PT Pranda Marketing Indonesia บริษทัยอ่ย 15 - 1 (16) - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน  42 - 2 (16) 28 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (H.GRINGOIRE s.a.r.l.) เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มี
หลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบ้ียค้างรับท่ีให้แก่บริษทัย่อยดังกล่าว                 
ทั้งจ  านวน เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีจะไดรั้บคืน 

  

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน บริษััที่ แพรนด้้า จิิวเวลร่� จิำากัด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 153



21 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ   
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)         
ระหวา่งปี 

ก าไรท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริงจากการ

แปลงค่าอตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2564 
Pranda UK Ltd. บริษทัยอ่ย 311 - 35 346 
H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 185 - 5 190 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว 496 - 40 536 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยทั้ง 2 แห่ง เป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับเงินให้กูย้ืมระยะยาวและ
ดอกเบ้ียคา้งรับทั้งจ  านวนท่ีบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจ  านวน เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีจะไดรั้บคืน 
การเปล่ียนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัและดอกเบ้ียคา้งรับ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 538,346 507,582 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 42,292 75,142 
ตดัจ าหน่าย - (44,378)
ผลกระทบจากการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (16,577) - 
ยอดคงเหลือปลายปี 564,061 538,346 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของ
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 44 38 30     26 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1 9 1 9 
รวม 45 47 31 35 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 38.2.1 
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ขอ้มูลเพิ่มเติม 
เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
(“PMG”)) มีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่ PT Pranda Marketing Indonesia (“PMI”) เป็นจ านวนเงิน 2 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเม่ือครบ 10 
ปี (ครบก าหนดปี 2564 และ 2568) และค ้าประกนัโดยใบหุ้นบางส่วนของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงภายใตส้ัญญา
เงินใหกู้ย้มืไดก้ าหนดให ้PMG มีสิทธิเลือกท่ีจะให้ PMI ช าระเงินกูคื้นดว้ยเงินสดหรือให้สิทธิ PMG แปลง
เงินใหกู้ย้มืบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นหุน้ทุนท่ีออกใหม่ของบริษทัดงักล่าว แต่ไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวน
หุน้ทั้งหมด โดยก าหนดอตัราแปลงสภาพเท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทัดงักล่าว และ PMG ไดท้  า
ขอ้ตกลงกบัผูถื้อหุ้นของ PMI โดยตกลงให้ PMG มีอ านาจในการควบคุมการก าหนดนโยบายทางการเงิน
และการด าเนินงานของ PMI โดยผา่นทางคณะกรรมการส่วนใหญ่ของบริษทัดงักล่าว รวมถึงมีอ านาจใน
การออกเสียงและส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 55 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ดงันั้นบริษทัฯจึงถือ
วา่บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ PMG ไดมี้มติอนุมติัให้ถอนอ านาจควบคุม     
ในบริษทั PMI ตั้งแต่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 โดย PMG ไดท้  าสัญญาหกักลบเงินกูย้ืมรวมถึงดอกเบ้ียคา้งรับ
จาก PMI ทั้งจ  านวนกบัสินคา้คงเหลือของแบรนด์พรีม่าจ านวนประมาณ 3 ลา้นบาท โดย PMG ไดรั้บโอน
ความเป็นเจา้ของในสินคา้คงเหลือจาก PMI เรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ณ วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว  63,770 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 36,357 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (85,257) 
รวมเงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - สุทธิ 14,870 
หกั: สินคา้คงเหลือ (3,119) 
ผลกระทบจากการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 11,751 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด
(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

เงินสดในมือ 4,214 23,403 1,759 765 
เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน 393,606 420,081 251,191 185,188 
รวม 397,820 443,484 252,950 185,953 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.01 ถึง 4.90 ต่อปี (2563: ร้อยละ 
0.01 ถึง 3.25 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่
(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 6 3,054 10,796 32,258 
คา้งช าระ 

 ไม่เกิน 3 เดือน 209 37 20,792 39,193 
 3 - 6 เดือน - 49 23,857 21,313 
 6 - 12 เดือน 177 2,184 58,573 59,258 
 มากกวา่ 12 เดือน 48,696 44,725 478,893 542,288 
รวม 49,088 50,049 592,911 694,310 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (49,082) (49,735) (576,398) (582,879) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 
(หมายเหตุ 6) 6 314 16,513 111,431 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 274,596 238,489 186,948 171,348 
คา้งช าระ 

 ไม่เกิน 3 เดือน 53,542 137,743 53,254 109,691 
 3 - 6 เดือน 1,227 5,200 1,144 690 
 6 - 12 เดือน 1,083 10,106 316 2,568 
 มากกวา่ 12 เดือน 28,031 22,992 25,984 20,072 
รวม 358,479 414,530 267,646 304,369 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  (48,937) (41,400) (41,956) (32,931) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 309,542 373,130 225,690 271,438 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 309,548 373,444 242,203 382,869 
ลูกหน้ีอ่ืน 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 296 14,801 61,920 71,174 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 20,722 3,058 16,120 316 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - 3,167 7,027 10,416 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,923 1,029 5,896 997 
รายไดค้า้งรับ 292 - 292 - 
รวม 27,233 22,055 91,255 82,903 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (8,771) (4,434) (58,416) (65,284) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 18,462 17,621 32,839 17,619 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 328,010 391,065 275,042 400,488 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 95,569 72,192 681,094 626,677 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต  
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 16,490 24,402 945 227,599 

ตดัจ าหน่าย (5,269) (1,025) (5,269) (173,182) 
ยอดคงเหลือปลายปี 106,790 95,569 676,770 681,094 

9. สินค้าคงเหลอื
(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนเป็น  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินคา้ส าเร็จรูป 936,788 1,084,724 (84,555) (125,146) 852,233 959,578 
งานระหวา่งท า 300,259 226,821 - - 300,259 226,821 
วตัถุดิบ 490,117 423,229 (89,762) (93,075) 400,355 330,154 
วสัดุโรงงาน 10,106 12,253 (7) (8) 10,099 12,245 
สินคา้ระหวา่งทาง 350 3,210 - - 350 3,210 
รวม 1,737,620 1,750,237 (174,324) (218,229) 1,563,296 1,532,008 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนเป็น  

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
2564 2563 2564 2563 2564 2563 

สินคา้ส าเร็จรูป 460,752 308,365 (80,071) (84,421) 380,681 223,944 
งานระหวา่งท า 295,377 224,889 - - 295,377 224,889 
วตัถุดิบ 472,380 409,524 (89,334) (92,647) 383,046 316,877 
วสัดุโรงงาน 7,436 9,163 - - 7,436 9,163 
สินคา้ระหวา่งทาง 350 778 - - 350 778 
รวม 1,236,295 952,719 (169,405) (177,068) 1,066,890 775,651 
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ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ี
จะไดรั้บ (2563: บนัทึกปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 8 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 10 
ลา้นบาท 2563: 4 ลา้นบาท) และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจ านวนเงิน 14 ลา้นบาท 
(2563: 7 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 2 ล้านบาท 2563: 2 ลา้นบาท) โดยน าไปหักจากมูลค่าของสินคา้
คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไดจ้  าน าสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงิน
สินเช่ือจากธนาคารพาณิชยจ์  านวนเงิน 477 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั 
พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั) ไดจ้  าน าสินคา้คงเหลือมูลค่า 219 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนั
วงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชย ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 และขอ้ 22 

10. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั
ยอดคงเหลือน้ีเป็นเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ ท่ีน าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร และเงินฝาก
ของบริษทัยอ่ย (บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จ  ากดั) ท่ีน าไปค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และหนงัสือ
ค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัยอ่ยเพื่อวตัถุประสงคใ์นการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า

11. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอื่น
  (หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
เงินมดัจ า 7,255 9,257 - - 
รวมตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย - สุทธิ 7,255 9,257 - - 
ตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม           
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน 12,046 12,009 12,046 12,009 
รวมตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 12,046 12,009 12,046 12,009 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไม่เหมุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 19,301 21,266 12,046 12,009 

ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ได้แก่ เงินลงทุนใน           
ตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่เป็นการลงทุนในเชิงกลยทุธ์ 
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
12.1  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ 
หน่วย 
เงินตรา สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) 

Pranda North America, Inc. 2 2 พนัเหรียญ
สหรัฐฯ 

100 100 120,283 120,283 

H.GRINGOIRE s.a.r.l. 5 5 ลา้นยโูร 100 100 344,423 344,423 
Pranda UK Ltd. 0.5 0.5 ลา้นปอนด์ 100 100 28,973 28,973 
Pranda Vietnam Co., Ltd. 2.0 1.5 ลา้นเหรียญ

สหรัฐฯ 
100 100 63,855 48,180 

บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 200 200 ลา้นบาท 100 100 200,000 200,000 
บริษทั คริสตอลไลน ์จ ากดั 7.5 100 ลา้นบาท 96 96 76,760 96,000 
บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จ ากดั 15 50 ลา้นบาท 83 83 12,075 41,125 
Pranda Jewelry Private Limited 150 150 ลา้นรูปีอินเดีย 51 51 213,439 213,439 
รวม 1,059,808 1,092,423 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (576,557) (540,539) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 483,251 551,884 

บริษทัฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 2564 และ 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯได้บนัทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยสุทธิในงบก าไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 36 ลา้นบาท (2563: 21 ลา้นบาท) 

บริษัทย่อย Pranda Vietnam Co., Ltd 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินเพิ่มทุน จ านวน 0.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 
15.7 ล้านบาท ให้กบับริษทัย่อย Pranda Vietnam Co., Ltd ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออก 
และจ าหน่ายแลว้ทั้งหมด ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัย่อยดงักล่าว ซ่ึงไดอ้นุมติั จด
ทะเบียนเพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 

บริษัทย่อย คริสตอลไลน์ จ ากัด
เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยในประเทศ คริสตอลไลน์ จ ากดั มีมติ
อนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนลงจ านวน 70 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 100 ลา้นบาท เป็น 30 
ลา้นบาท โดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 30 บาท เพ่ือชดเชย
ขาดทุนสะสม โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2564 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยในประเทศ คริสตอลไลน์ จ ากดั 
มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนลงจ านวน 22.5 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 30 ลา้นบาท เป็น 
7.5 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้ากเดิมมูลค่าหุ้นละ 30 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 7.5 บาท โดย
บริษทัย่อยดงักล่าวไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือ
วนัท่ี                    8 ธนัวาคม 2564 

บริษัทย่อย แพรนด้า ลอดจิง้ จ ากดั
เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ยในประเทศ แพรนดา้ ลอดจ้ิง จ  ากดั 
ได้มีมติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนลง จ านวน 35 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท (หุ้นสามญั
จ านวน 5 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็น 15 ลา้นบาท (หุ้นสามญัจ านวน 1.5 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยบริษทัย่อยดงักล่าวไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 

บริษัทย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co., KG 
เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัย่อย Pranda & 
Kroll GmbH & Co., KG เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีบริษทัย่อยดงักล่าว
ไม่ใช่ส่วนงานท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวม 
นอกจากน้ีบริษทัฯไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวทั้งจ  านวนแลว้ 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ช าระบัญชีเสร็จส้ินแล้ว บริษัทฯได้ตดัจ าหน่าย                 
เงินลงทุนสุทธิของบริษทัย่อยดงักล่าวและบนัทึกขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัย่อยจ านวนเงิน
72 ลา้นบาท ไวใ้นงบก าไรขาดทุนรวมของปี 2563 

บริษัทย่อย Pranda Jewelry Private Limited 
เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดีย Pranda Jewelry Private Limited ไดอ้อกและเสนอ
ขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ (Fully Compulsorily Convertible Debentures) ชนิดไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั
จ านวน 34,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 10 รูปีอินเดีย มูลค่ารวม 340 ลา้นรูปีอินเดีย ให้กบับริษทัฯ โดย
หุน้กูด้งักล่าวทั้งหมดจะถูกแปลงสภาพเป็นหุน้ทุนท่ีช าระเตม็มูลค่าแลว้ของบริษทัยอ่ย เม่ือครบก าหนด 5 ปี
นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ทั้งน้ี อตัราการแปลงสภาพหุ้นกูเ้ป็นหุ้นทุนจะถูกค านวณ ณ วนัท่ีท าการ
แปลงสภาพตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศอินเดีย 

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน160 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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ภายใตส้ัญญาหุ้นกูด้งักล่าว ก าหนดให้บริษทัย่อยจ่ายช าระดอกเบ้ียเป็นรายไตรมาส อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7.5 ต่อปี นอกจากน้ี ภายใตส้ัญญาหุ้นกูด้งักล่าวไดก้ าหนดเง่ือนไขให้บริษทัย่อยมีสิทธิซ้ือหุ้นทุนจากการ
แปลงสภาพคืนจากบริษทัฯ ในวนัท่ีหรือภายหลังจากวนัท่ีมีการแปลงสภาพ และในกรณีท่ีบริษทัย่อย
ดงักล่าวไม่สามารถซ้ือหุ้นทุนจากการแปลงสภาพคืนจากบริษทัฯได ้บริษทัฯจะเสนอขายหุ้นทุนจากการ
แปลงสภาพส่วนหน่ึงให้แก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อยเพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯและ                            
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยในบริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่เปล่ียนแปลง 
ทั้งน้ี บริษทัฯไดบ้นัทึกรายการดงักล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เน่ืองจากเง่ือนไขของหุ้นดงักล่าวบงัคบั
ใหผู้ล้งทุนตอ้งใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้เม่ือครบก าหนดแปลงสภาพ 

12.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บั                          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย                   

ในระหวา่งปี 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Pranda Jewelry Private Limited 49 49 (88) (85) (3) (5) 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 Pranda Jewelry Private Limited 
 2564 2563 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 28 37 
หน้ีสินหมุนเวยีน 172 152 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 Pranda Jewelry Private Limited 
 2564 2563 
รายได ้ 62 27 
ขาดทุน (5) (10) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (5) (10) 

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน บริษััที่ แพรนด้้า จิิวเวลร่� จิำากัด้ (มหาชน)
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สรุปรายการกระแสเงินสด 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
Pranda Jewelry Private Limited 

2564 2563 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 9 4 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (9) -
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (8) (1)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (8) 3

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
13.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

2564 2563 2564 2563 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จ  ากดั น าเขา้และจ าหน่าย
วตัถุดิบโลหะมีค่า 

ไทย 

- ราคาทุน 40 40 3,600 3,600 
- ส่วนแบ่งก าไรสะสม 8,966 8,161 
รวมมูลค่าตามบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย 12,566 11,761 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
(ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จ  ากดั น าเขา้และจ าหน่าย
วตัถุดิบโลหะมีค่า 

ไทย 40 40 
3,600 3,600 (3,600) (3,600) - - 
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13.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 

2564 2563 
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จ  ากดั 805 1,671 

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีม่ีสาระส าคัญ 
ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกช าระ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ก าไรส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จ  ากดั 9 9 68 85 36 56 1,720 1,246 2 4 

14. ลูกหนีอ้ืน่
ลูกหน้ีอ่ืนของบริษทัฯคือตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกโดยบริษทัในต่างประเทศจ านวนเงิน 1.55 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีอายุ 5 ปี (ครบก าหนดเดือนเมษายน 2562) และไม่มีดอกเบ้ีย
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของตัว๋สัญญาใชเ้งิน
ทั้งจ  านวนแลว้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี

 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 46,595 46,595 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (46,595) (46,595) 
ลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ - - 

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน162 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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13.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน 
ในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 

2564 2563 
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จ  ากดั 805 1,671 

13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมทีม่ีสาระส าคัญ 
ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกช าระ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ก าไรส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จ  ากดั 9 9 68 85 36 56 1,720 1,246 2 4 

14. ลูกหนีอ้ืน่
ลูกหน้ีอ่ืนของบริษทัฯคือตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกโดยบริษทัในต่างประเทศจ านวนเงิน 1.55 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยตัว๋สัญญาใชเ้งินดงักล่าวมีอายุ 5 ปี (ครบก าหนดเดือนเมษายน 2562) และไม่มีดอกเบ้ีย
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของตัว๋สัญญาใชเ้งิน
ทั้งจ  านวนแลว้

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี

 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม / 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 46,595 46,595 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (46,595) (46,595) 
ลูกหน้ีอ่ืนสุทธิ - - 

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน บริษััที่ แพรนด้้า จิิวเวลร่� จิำากัด้ (มหาชน)
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15. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน
มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ท่ีดิน 
รอการพฒันา 

ท่ีดินและ
อาคารใหเ้ช่า รวม 

ท่ีดิน 
รอการพฒันา 

ท่ีดินและ
อาคารใหเ้ช่า รวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564: 
ราคาทุน 576,952 65,962 642,914 576,952 9,476 576,428 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (56,290) (56,290) - (8,876) (8,876) 
มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 576,952 9,672 586,624 576,952 600 577,552 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563: 
ราคาทุน 576,952 65,962 642,914 576,952 9,476 586,428 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (55,948) (55,948) - (8,876) (8,876) 
มลูค่าตามบญัชี - สุทธิ 576,952 10,014 586,966 576,952 600 577,552 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

มลูค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  586,966 587,308 577,552 577,552 
ค่าเส่ือมราคาในระหวา่งปี (342) (342) - - 
มลูค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 586,624 586,966 577,552 577,552 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

ท่ีดินรอการพฒันา 1,175,000 1,175,000 1,175,000 1,175,000 
ท่ีดินและอาคารใหเ้ช่า 91,975 109,851 38,805 38,805 

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน164 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
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มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินรอการพฒันา ท่ีดิน และอาคารให้เช่าใชเ้กณฑ์ราคาตลาดท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระ บริษทัฯไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯ มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 จ านวนเงินประมาณ 577 ลา้นบาท (2563: 577 ลา้นบาท) ไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์(เฉพาะบริษทัฯ: 577 ลา้นบาท 2563: 577 ลา้นบาท) 

16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2564 2563 2564 2563 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 543,140 555,107 451,997 469,358 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(หมายเหตุ 24.1 ก))  101,751 166,886 - - 
รวม 644,891 721,993 451,997 469,358 

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน บริษััที่ แพรนด้้า จิิวเวลร่� จิำากัด้ (มหาชน)
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17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองหมาย
การคา้ รวม 

ซอฟทแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองหมาย
การคา้ รวม 

ราคาทุน: 
1 มกราคม 2563 75,947 3,402 79,349 47,710 3,402 51,112 
ซ้ือเพ่ิม 3,879 37,840 41,719 3,133 37,840 40,973 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (18) - (18) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 669 - 669 - - - 

31 ธนัวาคม 2563 80,477 41,242 121,719 50,843 41,242 92,085 
ซ้ือเพ่ิม 3,377 - 3,377 1,742 - 1,742
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (20,720) - (20,720) (5,039) - (5,039)
ผลกระทบจากการสูญเสียอ านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย (1,961) - (1,961) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,838 - 1,838 - - - 

31 ธนัวาคม 2564 63,011 41,242 104,253 47,546 41,242 88,788 
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม: 
1 มกราคม 2563 49,852 - 49,852 25,791 - 25,791
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปี 4,796 - 4,796 3,525 - 3,525
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ี 
จ  าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (18) - (18) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 655 - 655 - - - 

31 ธนัวาคม 2563 55,285 - 55,285 29,316 - 29,316
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปี 5,225 - 5,225 4,197 - 4,197
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ี 
จ  าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (15,680) - (15,680) - - - 
ผลกระทบจากการสูญเสียอ านาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย (1,013) - (1,013) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 1,756 - 1,756 - - - 

31 ธนัวาคม 2564 45,573 - 45,573 33,513 - 33,513
ค่าเผื่อการด้อยค่า: 
31 ธนัวาคม 2563 - 3,302 3,302 - 3,302 3,302 
31 ธนัวาคม 2564 - 3,302 3,302 - 3,302 3,302 
มูลค่าตามบัญชี: 
31 ธนัวาคม 2563 25,192 37,940 63,132 21,527 37,940 59,467 
31 ธนัวาคม 2564 17,438 37,940 55,378 14,033 37,940 51,973 
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18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   
 (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 9.10 - 2,183 - - - 
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 2.50 - 2.75 5.25 - 5.50 287,000 319,000 287,000 319,000 
รวม   289,183 319,000 287,000 319,000 

 เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้ าประกันโดยสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ                 
การจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และค ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั) ค ้าประกนัโดยบริษทัฯและสินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จ ากดั) มีหลกัทรัพยค์  ้า
ประกนัเป็นเงินฝากประจ ากบัธนาคาร 

 ในระหวา่งปี บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (Pranda Jewelry Private Limited) ไดท้  าสัญญาวงเงิน
เบิกเกินบญัชีกบัสถาบนัการเงิน โดยมีวงเงิน 21 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 9.45 ลา้นบาท วงเงินดงักล่าว
ค ้าประกนัโดยการจ านองอาคารของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ขอ้ 16 

19. ตั๋วแลกเงิน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 49,606 49,035 
บวก: ออกตัว๋แลกเงิน - 50,000 
 ตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ 394 2,091 
หกั: จ่ายช าระคืน (50,000) (50,000) 
 ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้รอตดับญัชี - (1,520) 
ยอดคงเหลือปลายปี - 49,606 
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20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุ 6) 118 5,300 41,657 37,881 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 773,541 740,031 479,654 430,474 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,727 7,252 2,312 2,166 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 46,841 60,982 17,786 25,132 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 831,227 813,565 541,409 495,653 

21. เงินกู้ยมืระยะยาวที่ปรับโครงสร้างหนี้ 
ในปี 2563 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึง (PT Pranda Marketing Indonesia) ไดล้งนามในสัญญา           
ปรับโครงสร้างหน้ีกบัเจา้หน้ีสถาบนัการเงิน เง่ือนไขการช าระคืนเงินกูย้ืมและอตัราดอกเบ้ียมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

1.  อตัราดอกเบ้ีย  ร้อยละ 10.25 ต่อปี 
2.  ก าหนดการช าระคืน  

 - เงินตน้    เป็นรายเดือน เร่ิมตั้งแต่มกราคม 2564 ถึงมิถุนายน 2565 
 - ดอกเบ้ียคา้งช าระ ภายในมิถุนายน 2565 
 - ดอกเบ้ีย  เป็นรายเดือน 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวท่ีปรับโครงสร้างหน้ี มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 22,288 - 
บวก: เงินกูย้มืท่ีปรับโครงสร้างหน้ี - 22,288 
หกั: ผลกระทบจากการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (22,288) - 
ยอดคงเหลือปลายปี - 22,288 
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22. เงินกู้ยมืระยะยาว 
 ยอดคงเหลือของเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย                        
(ร้อยละต่อปี) ก าหนดช าระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2564 2563 2564 2563 
1 MLR ลบ 0.50               เป็นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนกนัยายน 

2562 ถึงเดือนกนัยายน 2565 37,500 67,500 37,500 67,500 
2 MLR ลบ 1.25 เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 

ถึงมิถุนายน 2566 49,880 74,900 - - 
3 14.60                                                     เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 

ถึงเดือนมกราคม 2572  
 (เงินกูย้มืสกุลรูปีอินเดีย) - 9,031 - - 

รวม 87,380 151,431 37,500 67,500 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ าหน่าย (284) (473) - - 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ าหน่าย 87,096 150,958 37,500 67,500 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - สุทธิ (87,096) (142,787) (37,500) (67,500) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี, สุทธิ - 8,171 - - 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือตน้ปี 150,958 169,258 67,500 75,000 
บวก: กูเ้พิ่ม - 26,424 - - 
 ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 189 250 - - 
หกั: ช าระคืนเงินกู ้ (64,502) (17,037) (30,000) (7,500) 
 โอนเป็นเงินกูย้มืระยะยาวจากการ                                                                                  

ปรับโครงสร้างหน้ี - (22,288) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 451 (5,649) - - 
ยอดคงเหลือปลายปี 87,096 150,958 37,500 67,500 
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เงินกูย้มืของบริษทัฯ 

ในปี 2562 บริษทัฯไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ โดยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาว
เป็นจ านวนเงิน 90 ลา้นบาท มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี และ           
มีก าหนดช าระเงินตน้ทุก 3 เดือน และดอกเบ้ียทุกเดือน สัญญากูย้ืมเงินดงักล่าวก าหนดให้บริษทัฯไม่น า
ท่ีดินบางส่วนของบริษทัฯและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัย่อยท่ีไถ่ถอนจากการค ้าประกนั 
ตัว๋แลกเงินไปก่อภาระผกูพนั 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯค ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือส่วนใหญ่ของบริษทัฯ การจ านองท่ีดินพร้อม                                                
ส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน รวมทั้งเงินฝากประจ ากบัธนาคารและการค ้าประกนัโดย
กรรมการของบริษทัฯ นอกจากน้ีภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษทัฯต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบาง
ประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี 
(DSCR) ใหเ้ป็นไปตามสัญญา เป็นตน้ 

เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ย 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัย่อยในประเทศ (บริษทั พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั) เป็นเงินกูย้ืม
จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ซ่ึงค ้าประกนัโดยการจดจ านองห้องชุดส านกังานของบริษทัย่อยดงักล่าว 
และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ นอกจากน้ีภายใตส้ัญญาเงินกูบ้ริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงิน                           
บางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญา 
เป็นตน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยไม่สามารถด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น                          
(Debt to Equity Ratio) ตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้ซ่ึงเป็นผลให้ผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมดงักล่าวคืน                         
เม่ือทวงถาม ดงันั้นบริษทัย่อยจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปีทั้งจ  านวนในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 
บริษทัยอ่ยไดรั้บจดหมายอนุมติัผอ่นปรนเง่ือนไขจากผูใ้หกู้แ้ลว้ 

  

ส่่วนที่่� 3 งบการเงิน174 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 

42 

23. หุ้นกู้แปลงสภาพ/สิทธิในการเลอืกแปลงสภาพ 
 ในปี 2561 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่กองทุน Advance Opportunities Fund I 

และกองทุน Advance Credit Fund SPC - Golden Fund SP จ านวนเงิน 50 ลา้นบาทและ 50 ลา้นบาทตามล าดบั 
และกองทุนดังกล่าวได้ใช้สิทธิแปลงสภาพภายใต้หุ้นกู้แปลงสภาพน้ีเป็นจ านวนเงิน 61 ล้านบาท                                 
โดยคิดเป็นจ านวนหุ้นท่ีออกจากการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ  28,280,336 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท                
คิดเป็นจ านวนทุนช าระแล้วท่ีบริษัทฯจดทะเบียนเท่ากับ 28,280,336 บาท ซ่ึงบริษัทฯด าเนินการ                            
จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

ในปี 2563 กองทุน Advance Opportunities Fund I ไดใ้ชสิ้ทธิแปลงสภาพภายใตหุ้้นกูแ้ปลงสภาพน้ีจ านวน 
4 ล้านบาท โดยคิดเป็นจ านวนหุ้นท่ีออกจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 4,446,322 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้                
หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนทุนช าระแลว้ท่ีบริษทัฯจดทะเบียนเพิ่มทุนเท่ากบั 4,446,322 บาท ซ่ึงบริษทัฯ
ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกู้แปลงสภาพและสิทธิในการเลือกแปลงสภาพในงบการเงินรวมและ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 34,465 
หกั:   ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (35,000) 
บวก: ตน้ทุนทางตรงตดัจ่าย 535 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - 
  
 (หน่วย: พนับาท) 
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,889 
หกั: ไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (3,889) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 Advance Credit Fund SPC - Golden Fund SP ไดเ้สนอขอบริษทัฯไถ่ถอน
หุ้นกูแ้ปลงสภาพชุดท่ี 1 คร้ังท่ี 2 ก่อนครบก าหนด จ านวน 37,379,521 บาท บริษทัฯ จึงไดช้ าระหน้ีหุ้นกู้
แปลงสภาพดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2564 
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24. สัญญาเช่า 
24.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า  

กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าสินทรัพยเ์พื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยมีอายสุัญญาระหวา่ง 5 - 30 ปี 

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประเภทท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 
อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 4,444 216,911 221,355 
รายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า - มูลค่า
สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีเปล่ียนแปลงสญัญา - (12,755) (12,755) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (343) (41,371) (41,714) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 4,101 162,785 166,886 
รายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า - มูลคา่     
สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีเปล่ียนแปลงสญัญา - (37,938) (37,938) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (260) (26,288) (26,548) 
ผลกระทบจากการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย - (3,197) (3,197) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 460 2,088 2,548 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 4,301 97,450 101,751 

ข) หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
การเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 107,412 183,396 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (8,189) (22,469) 
รวม 99,223 160,927 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (25,476) (31,520) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 73,747 129,407 
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ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 26,548 41,714 - - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 5,883 8,273 - 49 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 1,222 2,116 275 377 

ง) อืน่ ๆ 
กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 
33.2 ลา้นบาท (2653: 47.8 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 0.2 ลา้นบาท 2563: 0.7 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมถึง
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  

25. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 โครงการเงินชดเชย

พนกังานเม่ือออกจากงาน 
โครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 279,509 271,498 10,182 11,684 289,691 283,182 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน:       
   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  15,712 15,848 929 927 16,641 16,775 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,054 3,988 140 147 4,194 4,135 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       
   (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการ 
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                    

ดา้นประชากรศาสตร์ - (5) - - - (5) 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 420 - - - 420 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 5 - - - 5 
ผลกระทบจากการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (1,611) - - - (1,611) - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (11,687) (12,245) (1,894) (2,576) (13,581) (14,821) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 285,977 279,509 9,357 10,182 295,334 289,691 
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ค) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสัญญาเช่าทีรั่บรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 26,548 41,714 - - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 5,883 8,273 - 49 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 1,222 2,116 275 377 

ง) อืน่ ๆ 
กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 
33.2 ลา้นบาท (2653: 47.8 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 0.2 ลา้นบาท 2563: 0.7 ลา้นบาท) ซ่ึงรวมถึง
กระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  

25. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 โครงการเงินชดเชย

พนกังานเม่ือออกจากงาน 
โครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 279,509 271,498 10,182 11,684 289,691 283,182 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน:       
   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  15,712 15,848 929 927 16,641 16,775 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,054 3,988 140 147 4,194 4,135 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:       
   (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการ 
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                    

ดา้นประชากรศาสตร์ - (5) - - - (5) 
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 420 - - - 420 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - 5 - - - 5 
ผลกระทบจากการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (1,611) - - - (1,611) - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (11,687) (12,245) (1,894) (2,576) (13,581) (14,821) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 285,977 279,509 9,357 10,182 295,334 289,691 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โครงการเงินชดเชย

พนกังานเม่ือออกจากงาน 
โครงการผลประโยชน์ 

ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน รวม 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 263,430 257,989 9,262 10,832 272,692 268,821 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน:       
   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  13,836 13,976 757 747 14,593 14,723 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,840 3,710 129 135 3,969 3,845 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (11,467) (12,245) (1,626) (2,452) (13,093) (14,697) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 269,639 263,430 8,522 9,262 278,161 272,692 

กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้าเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 11 ลา้นบาท (2563: จ านวน 11 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จ านวน 12 ลา้นบาท 2563: 10 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของกลุ่มบริษทัประมาณ 10 - 18  ปี (2563: 10 - 18 ปี) (เฉพาะบริษทัฯ: 10 ปี 2563: 10 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.50 1.50 - 7.00 1.50 1.50 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  5.00 5.00 - 10.00 5.00 5.00 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังานตามโครงการชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 0.5 - 1% ลดลง 0.5 - 1% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (11) 21 (10) 20 
     
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  40 (27) 38 (25) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 0.5 - 1% ลดลง 0.5 - 1% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (13) 18 (12) 17 
     
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  36 (29) 34 (27) 

26. ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
26.1 ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯทีม่อบให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
 เม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ

คร้ังท่ี 4 (PDJ-W4) จ านวน 51,190,390 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อใบส าคญัแสดง
สิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุการใช้สิทธิ 3 ปี 
สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 คร้ังเม่ือครบก าหนด 3 ปีนบัแต่วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงวนัใช้
สิทธิวนัแรกและวนัสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2564 

 เม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2564 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ PDJ-W4 ไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 47,870,666 หน่วย โดยจดัสรรเป็นหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 47,870,666 
หุน้มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาการใชสิ้ทธิหุน้ละ 1 บาท บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 47,870,666 บาท และบริษทัฯได้ด าเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแล้ว
ดงักล่าวต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2564 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 การเปล่ียนแปลงในจ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
แสดงไดด้งัน้ี 

 หน่วย 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 51,190,390 
จ านวนใชสิ้ทธิระหวา่งปี (47,870,666) 
จ านวนสิทธิท่ีหมดอายรุะหวา่งปี (3,319,724) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - 
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26.2 ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ 
(โครงการ ESOP) 

 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2 
จ านวนไม่เกิน 20,476,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุ้น และมีอายุของใบส าคญั
แสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัการจดัสรรและก าหนด
รายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของ                                  
บริษทัฯ (PDJ ESOP-2) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 14 สิงหาคม 2561 
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัท่ีส้ินสุดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 14 สิงหาคม 2564 
จ านวนท่ีให ้(หน่วย) 20,476,450 
อตัราส่วนการใชสิ้ทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน

บริษทัได ้1 หุน้ 
ราคาการใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุ้น เวน้แต่กรณีมีการปรับอตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไข

การปรับสิทธิ 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ สามารถใชสิ้ทธิไดปี้ละ 1 คร้ังในวนัครบรอบปีแต่ละปี นบัแต่วนั

ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังแรก 14 สิงหาคม 2562 
วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย 14 สิงหาคม 2564 
สัดส่วนการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ 

การใช้สิทธิคร้ังท่ี 1: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกนัได้ไม่เกิน                     
ร้อยละ 25 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ                   
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ 
การใช้สิทธิคร้ังท่ี 2: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกนัได้ไม่เกิน                
ร้อยละ 50 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ               
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิ
คร้ังท่ี 1 และ คร้ังท่ี 2) 
การใช้สิทธิคร้ังท่ี 3: สามารถใช้สิทธิสะสมรวมกนัได้ไม่เกิน               
ร้อยละ 100 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ ท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
แต่ละคนไดรั้บจดัสรรจากบริษทัฯ (รวมสิทธิท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิ
คร้ังท่ี 1 ถึง คร้ังท่ี 3) 
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 มูลค่ายุติธรรมเฉล่ียโดยประมาณของสิทธิซ้ือหุ้นแต่ละใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกเท่ากบั 0.153 บาท                    
ซ่ึงค านวณโดยใชแ้บบจ าลองการก าหนดราคาสิทธิใชต้ามแบบจ าลองของ Black-Scholes Merton ขอ้มูล
น าเขา้แบบจ าลอง ประกอบดว้ย ราคาหุน้ ณ วนัท่ีก าหนดราคา ซ่ึงเท่ากบั 2.803 บาท ราคาใชสิ้ทธิเท่ากบั 4 
บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 28.065 อายุสัญญา 3 ปี และอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงร้อยละ 
1.578 - 1.961 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิ (PDJ ESOP-2) จ านวน 20,476,450 หน่วย ไดส้ิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิลงแลว้
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2564 โดยไม่มีผูม้าใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

27. ทุนเรือนหุ้น/ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 
 การเปล่ียนแปลงของทุนออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 

2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ทุนออกจ าหน่ายและ 
ช าระเตม็มลูค่าแลว้ ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 

 2564 2563 2564 2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 491,156 462,396 817,979 818,138 
หุน้สามญัเพ่ิมข้ึนจากการใชสิ้ทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
47,871 

 
24,314 

 
- 

 
- 

หุน้สามญัเพ่ิมข้ึน (ลดลง) จากการใชสิ้ทธิ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 
- 

 
4,446 

 
- 

 
(159) 

รวม 47,871 28,760 - (159) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 539,027 491,156 817,979 817,979 

28. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้
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29. รายได้จากการขาย 
 การจ าแนกรายได้  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ประเภทของสินค้าหรือบริการ     
ขายสินคา้ส าเร็จรูป 2,900,540 2,202,164 2,393,637 1,759,596 
ขายวตัถุดิบ - 260,134 - 260,134 
รวมรายไดจ้ากการขาย 2,900,540 2,462,298 2,393,637 2,019,730 

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้     
รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,900,540 2,462,298 2,393,637 2,019,730 
รวมรายไดจ้ากการขาย 2,900,540 2,462,298 2,393,637 2,019,730 

30. ต้นทุนทางการเงิน 
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของเงินกูย้ืม 20,444 32,361 16,810 24,286 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 4,319 5,358 - 49 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียหลกัประกนั 4,105 4,009 - - 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 7,620 10,931 1,605 2,525 
รวม 36,488 52,659 18,415 26,860 
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31. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 807,013 598,271 636,773 356,424 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 84,330 99,263 37,698 39,847 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ปและซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 1,520,979 1,324,237 1,635,570 1,257,441 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 76,614 (10,032) (222,874) (68,878) 
การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (14,398) 862 (7,663) 1,878 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยท์างการเงิน (โอนกลบั) 23,767 - (93,337) 271,718 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 68,933 66,351 8,678 7,659 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 39,972 21,146 264 393 

32. ภาษีเงินได้ 
 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินได้ปัจจบุัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 2,401 2,164 490 1,871 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - - - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
   และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 59,123 (98,444) 61,385 26,300 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรขาดทุน 61,524 (96,280) 61,875 28,171 
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 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน                                 

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (99) - - 

 รายการกระทบยอดระหวา่งก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564 2563 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 194,966 (149,791) 181,307 (245,740) 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ร้อยละ 15 - 30 ร้อยละ 15 - 30 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 8,913 (33,030) 36,261 (49,148) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 3,643 - - 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีคาดวา่จะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จึงไม่ไดบ้นัทึกเป็น

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีในระหวา่งปี 44,400 37 15,123 27,438 
ผลแตกต่างชัว่คราวในปีก่อนท่ีรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีในระหวา่งปี 2,166 (115,807) 2,162 (1,182) 
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม - (1,305) - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 33) - (1,871) - (1,871) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 2,776 49,404 2,759 50,554 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน 2,326 (1,444) 2,300 (1,469) 
อ่ืน ๆ 943 4,093 3,270 3,849 

รวม 6,045 50,182 8,329 51,063 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน 61,524 (96,280) 61,875 28,171 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี   
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  - 1,054 
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 660 600 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 59,294 58,113 
ผลกระทบจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีท่ีแตกต่างจากทางภาษี 312 583 
ขาดทุนจากการประเมินมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์                           

ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - 1,146 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 41,022 99,443 
รวม 101,288 160,939 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี   
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ าหน่าย 57 136 
รวมสินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 101,345 160,803 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี   
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - 1,054 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 55,632 54,538 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 27,108 87,429 
ขาดทุนจากการประเมินมลูค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์                           

ทางการเงินท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง - 1,146 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 
รวม 82,740 144,167 
หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี   
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ าหน่าย - 42 
รวมสินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี - สุทธิ 82,740 144,125 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีจ านวน 2,212 ล้านบาท                                   
(2563: 2,246 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัฯไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯ
พิจารณาแลว้ เห็นวา่บริษทัฯจะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ได้ใช้จ  านวน 1,266 ล้านบาท (2563: 751 ล้านบาท) ท่ีบริษทัย่อยไม่ได้บนัทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได ้                        
รอการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้ บริษทัยอ่ยมีผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้เป็นจ านวนเงิน 229 ลา้นบาท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี 2567 

33. การส่งเสริมการลงทุน 
33.1 บริษทัฯ ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 

1616(2)/2553 ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2553 ส าหรับการผลิตเคร่ืองประดบัจากโรงงานในเขตอุตสาหกรรม
ของบริษทั เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จ  ากดั จงัหวดันครราชสีมา ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ สิทธิ
พิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 4 มกราคม 2554) 
และไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติ มีก าหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

รายไดข้องบริษทัฯจ าแนกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
กิจการท่ีไดรั้บการ 
ส่งเสริมการลงทนุ 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการ 
ส่งเสริมการลงทนุ รวม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 185,818 462,287 840,634 462,287 1,026,452 
รายไดจ้ากการขายส่งออก - 112,254 1,931,350 881,024 1,931,350 993,278 

รวมรายไดจ้ากการขาย - 298,072 2,393,637 1,721,658 2,393,637 2,019,730 

33.2 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง (Pranda Vietnam Company Limited) ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลประเทศ
เวียดนาม ส าหรับผลิตสินค้าประเภทเคร่ืองประดับทองและเงิน ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ     
สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม                                            
จากอตัราร้อยละ 20 ลดลงเป็นร้อยละ 15 นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้นเป็นเวลา 40 ปี 
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34. ก าไรต่อหุ้น 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จึงไดถู้ก
ค านวณข้ึนใหม่ ดงัน้ี 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารขาดทุนสุทธิส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกในระหวา่งปีคูณดว้ยอตัราปรับ
จ านวนหุน้ซ่ึงค านวณจากมูลค่ายติุธรรมของหุ้นสามญัต่อหุน้ก่อนและท่ีควรจะเป็นหลงัการใชสิ้ทธิ 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี ถ่วงน ้าหนกั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ 138,168 (95,103) 547,686 507,687 0.2523 (0.1873) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
  จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย  
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี ถ่วงน ้าหนกั ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯ 119,432 (273,911) 547,686 507,687 0.2181 (0.5395) 

ในปี 2563 ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัและหุ้นกู้
แปลงสภาพ เน่ืองจากท าใหข้าดทุนต่อหุน้ลดลง 
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35. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ี ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของบริษทัฯคือคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ดงัน้ี 

1. ส่วนงานผลิตเคร่ืองประดบั 

2. ส่วนงานจดัจ าหน่ายเคร่ืองประดบั 

3.  ส่วนงานคา้ปลีกเคร่ืองประดบั 

ส าหรับส่วนงานอ่ืน ๆ คือ ธุรกิจใหเ้ช่าหอพกัในประเทศ และบริษทัท่ีหยดุด าเนินกิจการ 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ในระหวา่งปีปัจจุบนั กลุ่ม
บริษทัไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถูกตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
รายได้จากลูกค้าภายนอก   
ประเทศไทย 787,148 1,317,725 
สหรัฐอเมริกา 1,027,506 331,867 
เยอรมนั 18,761 23,035 
ประเทศอ่ืน ๆ 1,067,125 789,671 
รวม 2,900,540 2,462,298 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2564 2563 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน                         
และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดการบัญชี)   

ประเทศไทย 1,289,705 1,382,078 
ประเทศอ่ืน ๆ 67,348 64,715 
รวม 1,357,053 1,446,793 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
ในปี 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสามรายเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 907 ลา้นบาท                                     
ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตสินคา้ (ปี 2563 มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนหน่ึงรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 
202 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตสินคา้) 

36. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบกองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 
ถึงร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
และจะถูกจ่ายให้แก่พนกังานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 
2564 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 13 ลา้นบาท (2563: 11 ลา้นบาท) 
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37. เงินปันผล 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติให้จ่ายเงินปันผลจากก าไร
สะสมของบริษทัฯ โดยใช้ก าไรสุทธิประจ าปี 2555 จากก าไรสุทธิส่วนท่ีไดรั้บการส่งสริมการลงทุนท่ี
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทั้งจ  านวนให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผล
ทั้งส้ิน 53.9 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายใหผู้ถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 

38. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
38.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวน 0.9 ล้านบาท ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มี) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจ านวน 2.5 ล้านบาท ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (เฉพาะของบริษทัฯ: ไม่มี) 

38.2 การค า้ประกนั 
38.2.1 บริษทัฯ ค ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยซ่ึงมียอดคงค้างอยู ่                              

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 250 ลา้นบาท และ 14.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา                      
(2563: 250 ลา้นบาท และ 14.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 734 ลา้นบาท (2563: 
685ลา้นบาท) 

38.2.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยคงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 6.1 ลา้นบาท (2563: 6.8 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัเก่ียวกบัการ
ซ้ือสินคา้ การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ (เฉพาะของบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท (2563: 6.6 ลา้นบาท)) 

38.2.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีแสตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตเหลืออยู่รวมเป็นจ านวน 
28.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 951 ลา้นบาท (2563: 30.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือประมาณ 909 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 17 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 567 
ลา้นบาท (2563: 17 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 510 ลา้นบาท)) 

38.3 คดีฟ้องร้อง 
38.3.1 คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
 ในเดือนธันวาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศฝร่ังเศสถูกบริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ

สวติเซอร์แลนดร่์วมกนัฟ้องร้องในคดีเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิสินคา้และการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็น
ธรรม โดยบริษทัย่อยถูกเรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.02 ลา้นยโูร หรือประมาณ 40 
ลา้นบาท  
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 ในเดือนมีนาคม 2561 ศาลในประเทศฝร่ังเศสได้มีค  าพิพากษาให้บริษทัย่อยดงักล่าวมีความผิดเก่ียวกบั                                
การแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็นธรรม และยกฟ้องเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิสินคา้ รวมทั้งก าหนดให้บริษทั
ยอ่ยจ่ายค่าชดเชยความเสียหายแก่บริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จ  านวนเงิน 50,000 
ยโูร หรือประมาณ 2 ลา้นบาท โดยบริษทัยอ่ยไดจ่้ายค่าชดเชยความเสียหายดงักล่าวแลว้ในเดือนกนัยายน 
2561 ทั้งน้ีบริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไดย้ื่นอุทธรณ์ต่อศาลในประเทศฝร่ังเศส
โดยเรียกร้องให้บริษัทย่อยหยุดด าเนินการในเชิงพาณิชย์ ท าลายสินค้า อุปกรณ์ในการผลิตและ                             
การออกแบบของสินคา้ท่ีมีขอ้พิพาทรวมทั้งเปิดเผยค าตดัสินของศาลบนส่ือสาธารณะ  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คดีอยู่ในชั้นศาลอุทธรณ์ในประเทศฝร่ังเศส ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ย      
เช่ือว่าผลการฟ้องร้องน้ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทัย่อยอย่างเป็นสาระส าคญั ดงันั้นบริษทัย่อยจึงมิได้
บนัทึกส ารองดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

38.3.2 การถูกประเมินภาษีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
 ในปี 2560 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายส าหรับ

ปี 2553 - 2554 เป็นจ านวนเงินประมาณ 31 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 14 ล้านบาท (รวมดอกเบ้ีย)                     
โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้ืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว 

 เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 เจา้หน้าท่ีของรัฐบาลท่ีเป็นตวัแทนในการจดัเก็บภาษีไดย้กอุทธรณ์ท่ีคดัคา้น                                                  
การประเมินของเจา้พนกังาน โดยให้บริษทัย่อยดงักล่าวน าเงินภาษีและดอกเบ้ียไปช าระแก่หน่วยจดัเก็บ
ภาษี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดย้ื่นฟ้องหนงัสืออุทธรณ์ต่อศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดี
เก่ียวกบัภาษีเพื่อขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าว โดยอาศยัความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อ
ช้ีแจงการประเมินดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดว้างเงินเป็นหลกัประกนัร้อยละ 10 ของภาษีขายท่ีถูก
ประเมิน ซ่ึงคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.5 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.8 ลา้นบาท ปัจจุบนัหนงัสือ
อุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเก่ียวกบัภาษี 

 ในปี 2561 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายส าหรับ
ปี 2557 - 2559 รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 1 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.4 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับ
และดอกเบ้ีย) โดยปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดย้ื่นอุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินและหนงัสือ
อุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเก่ียวกบัภาษี 

 ในปี 2562 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายส าหรับ
ปี 2555 - 2556 รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 43.8 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 19 ลา้นบาท (รวมเบ้ียปรับ
และดอกเบ้ีย) โดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ยไดย้ืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัยอ่ยไดว้างเงินเป็นหลกัประกนัร้อยละ 10 ของภาษีขายท่ีถูกประเมิน ซ่ึงคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ  
2 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.8 ลา้นบาท ปัจจุบนัหนงัสืออุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา
ของศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเก่ียวกบัภาษี 
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 ในปี 2563 บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษีขายส าหรับ
ปี 2554 - 2555 รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 88.4 ล้านรูปีอินเดีย หรือประมาณ 35.4 ล้านบาท (รวม
ดอกเบ้ีย) อยา่งไรก็ตาม บริษทัยอ่ยไดว้างเงินเป็นหลกัประกนัร้อยละ 10 ของภาษีขายท่ีถูกประเมิน ซ่ึงคิด
เป็นจ านวนเงินประมาณ 3.3 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 1.5 ลา้นบาท โดยปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทั
ยอ่ยไดย้ืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินและหนงัสืออุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของ
ศาลท่ีมีอ านาจพิจารณาคดีเก่ียวกบัภาษี 
ในไตรมาสท่ี 1 ของปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดีย
ประเมินภาษีขายส าหรับปี 2559 - 2560 รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 38.3 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ               
16.1 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษทัย่อยไดว้างเงินเป็นหลกัประกนัร้อยละ 10 ของภาษีขายท่ีถูกประเมิน              
ซ่ึงคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.9 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.9 ลา้นบาท โดยฝ่ายบริหารของบริษทั
ยอ่ยอยูร่ะหวา่งยืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว 
ต่อมาในไตรมาสท่ี 4 ของปีปัจจุบนั บริษทัย่อยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศ
อินเดียประเมินภาษีขายส าหรับปี ส าหรับปี 2560 - 2561 รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 3.6 ลา้นรูปีอินเดีย 
หรือประมาณ 1.6 ล้านบริษัทย่อยได้วางเงินเป็นหลักประกันร้อยละ 10 ของภาษีขายท่ีถูกประเมิน               
ซ่ึงคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.4 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.1 ลา้นบาท โดยฝ่ายบริหารของบริษทั
ยอ่ยอยูร่ะหวา่งยืน่อุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว 

 ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าจะสามารถอุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกการประเมินดงักล่าวได้และจะ             
ไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทัย่อยอย่างเป็นสาระส าคญั ดังนั้น บริษัทย่อยจึงมิได้บนัทึกส ารองส าหรับ                 
การประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

39. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย    
มลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 3 - 3 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย    
มลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 12 - 12 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม    
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 1,267 1,267 
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 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย    
มลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 2 - 2 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย    
มลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 12 - 12 

หนีสิ้นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 4 - 4 
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 6 6 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม    
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 1,255 1,255 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย    
มลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 12 - 12 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม    
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 1,214 1,214 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย    
มลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 12 - 12 

หนีสิ้นที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม    
สิทธิในการเลือกแปลงสภาพ 4 - 4 
ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน - 6 6 
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม    
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - 1,202 1,202 
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ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
40. เคร่ืองมือทางการเงิน 
40.1 ตราสารอนุพนัธ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม/                                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 
หนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์   
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดก้ าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง   
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 5,729 

รวมหนีสิ้นตราสารอนุพนัธ์ - 5,729 

ตราสารอนุพนัธ์ทีไ่ม่ได้ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือทีใ่ช้ป้องกนัความเส่ียง 
กลุ่มบริษทัใชส้ัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อบริหารความเส่ียงในการท าธุรกรรมบางส่วน 
โดยเขา้ท าสัญญาดงักล่าวในช่วงเวลาท่ีสอดคลอ้งกบัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ของรายการอา้งอิงซ่ึงมีอายสุัญญาโดยทัว่ไปตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 12 เดือน 

40.2 วตัถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน  
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ 
เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้ น และเงินกู้ยืมระยะยาว กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านเครดิต 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงด้านเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีการคา้ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา เงินให้กูย้ืม                    
เงินฝากกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืน ๆ โดยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทั
อาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้ตราสาร
อนุพนัธ์ซ่ึงไดเ้ปิดเผยจ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียไวใ้นหวัขอ้ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
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ลูกหน้ีการค้า 
กลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยใชน้โยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเช่ืออยา่งเหมาะสม กลุ่ม
บริษทัจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ีการให้สินเช่ือของ
กลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวนมากราย 
จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการด้อยค่าทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อตัราการตั้งส ารองของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณโดยพิจารณาจากอายุหน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระส าหรับกลุ่ม
ลูกคา้ท่ีมีรูปแบบของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั การค านวณผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกั มูลค่าของเงินตามเวลาและขอ้มูลท่ีมีความ
สมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์
ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ไป กลุ่มบริษทัจะตดัจ าหน่ายลูกหน้ีการคา้
ออกจากบญัชีหากลูกหน้ีนั้นคา้งช าระเกินกวา่หน่ึงปี และกลุ่มบริษทัไม่ไดมี้การด าเนินการตามกฎหมายกบั
ลูกหน้ีรายดงักล่าว  

ความเส่ียงด้านตลาด 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้ ซ้ือวตัถุดิบ 
และการให้กูย้ืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษทับริหารความเส่ียงโดยการเขา้ท าสัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายไุม่เกินหน่ึงปี 

กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้น) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สกุลเงิน 
สินทรัพย ์
ทางการเงิน 

หน้ีสิน 
ทางการเงิน 

สินทรัพย ์
ทางการเงิน 

หน้ีสิน 
ทางการเงิน 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 10 12 20 23 23 33 14 13 33.37 29.99 
ยโูร - - - - 8 9 - - 37.84 36.82 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - - - 12 10 - - 45.02 40.56 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัมีความเส่ียงจากการท่ีมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ ซ่ึงกลุ่มบริษทัไม่ได้
ท าสัญญาป้องกนัความเส่ียงไว ้
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน  

ตารางต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึน
อย่างสมเหตุสมผลของอตัราแลกเปล่ียนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ สกุลเงินยูโร และสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิง              
โดยก าหนดให้ตวัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี ทั้งน้ี ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีน้ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงิน รวมถึงตราสารอนุพนัธ์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีไม่ได้
ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัไม่มี
ความเส่ียงอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการเปล่ียนแปลงของสกุลเงินตราต่างประเทศสกุลเงินอ่ืน 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัต่อก าไรก่อนภาษี สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 2564 2563 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

เหรียญสหรัฐ (3,523) 3,523 (3,327) 3,327 
ยโูร 20 (20) 3 (3) 

ปอนดส์เตอร์ลิง 9 (9) 61 (61) 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

เหรียญสหรัฐ 3,025 (3,025) 5,929 (5,929) 
ยโูร 2,908 (2,908) 4,065 (4,065) 

ปอนดส์เตอร์ลิง 5,190 (5,190) 3,454 (3,454) 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินเบิกเกินบญัชี หุ้นกู ้และเงินกูย้ืมระยะ
ยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตาม
ประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตาม
วนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึง
ก่อน) ไดด้งัน้ี  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 - - 168 228 398 0.01 - 4.90 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 328 328 8.00 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 3 - - - 3 6 1.35 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั  32 - - - - 32 0.13 - 1.35 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 7 - 12 19 7.50 
รวม 37 - 7 168 571 783  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          
จากสถาบนัการเงิน 287 - - 2 - 289 2.50 - 9.10 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 667 - - - 164 831 0.60 - 2.00 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 87 - 87 (ก) 
รวม 954 - - 89 164 1,208  
(ก) MLR - 0.50, MLR - 1.25, 14.60 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - 258 184 443 0.01 - 3.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 391 391 8.00 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15 - - - - 15 7.50 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 1 - - - 6 7 1.35 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั  32 - - - - 32 0.13 - 1.35 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - 9 - 12 21 7.50 
รวม 49 - 9 258 593 909  
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 319 - - - - 319 2.50 - 10.25 
ตัว๋แลกเงิน 50 - - - - 50 4.30 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 620 - - - 194 814 0.60 - 2.00 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีปรับโครงสร้างหน้ี 1 21 - - - 22 10.25 
เงินกูย้มืระยะยาว 1 2 6 142 - 151 (ก) 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 34 - - - 34 1.00 
รวม 991 57 6 142 194 1,390  
(ก) MLR - 0.50, MLR - 1.25, 14.60 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 74 179 253 0.13 - 0.40 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 275 275 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 27 - - - - 27 0.50 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - 12 12 - 
รวม 27 - - 74 466 567  
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 287 - - - - 287 2.50 - 2.75 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 387 - - - 154 541 0.60 - 2.00 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 38 - 38 MLR - 0.50 
รวม 674 - - 38 154 866  

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 124 62 186 0.13 - 0.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 400 400 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 27 - - - - 27 0.50 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - 12 12 - 
รวม 27 - - 124 474 625  
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 319 - - - - 319 2.50 - 2.75 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 322 - - - 174 496 2.00 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 68 - 68 MLR - 0.50 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 34 - - - 34 1.00 
รวม 641 34 - 68 174 917  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 74 179 253 0.13 - 0.40 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 275 275 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 27 - - - - 27 0.50 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - 12 12 - 
รวม 27 - - 74 466 567  
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 287 - - - - 287 2.50 - 2.75 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 387 - - - 154 541 0.60 - 2.00 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 38 - 38 MLR - 0.50 
รวม 674 - - 38 154 866  

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 124 62 186 0.13 - 0.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 400 400 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 27 - - - - 27 0.50 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - - 12 12 - 
รวม 27 - - 124 474 625  
        
หนีสิ้นทางการเงนิ        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 319 - - - - 319 2.50 - 2.75 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 322 - - - 174 496 2.00 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 68 - 68 MLR - 0.50 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 34 - - - 34 1.00 
รวม 641 34 - 68 174 917  
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การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้  

ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลของอตัรา
ดอกเบ้ียของเงินฝากธนาคาร เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั และเงินกูย้มืท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง
ตามอตัราตลาด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนทั้งหมดคงท่ี แสดงไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 2564 2563 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

บาท 662 (662) 836 (836) 
เหรียญสหรัฐ 153 (153) 280 (280) 

อินโดนีเซียรูเปียห์ (17) 17 33 (33) 
รูปี - - 18 (18) 

 
 งบการเงินฉพาะกิจการ 
 2564 2563 

สกุลเงิน เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

บาท 364 (364) 562 (562) 

กลุ่มบริษทัมีการติดตามความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยเงินกูย้ืมธนาคาร กลุ่มบริษทัไดมี้การบริหาร
ความเส่ียงโดยการควบคุมสัดส่วนประเภทเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวเพื่อรักษาดุลการช าระหน้ีตาม
ความเหมาะสมของประเภทการลงทุนและการด าเนินกิจการ โดยกระจายวงเงินกู้ประเภทหมุนเวียนกบั
หลายธนาคาร ป้องกนัการยกเลิกวงเงินกู้ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมีความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งของ
เงินทุนท่ีหลากหลายอย่างเพียงพอ อีกทั้งยงัสามารถตกลงกบัผูใ้ห้กูร้ายเดิมเพื่อขยายระยะเวลาของหน้ีสิน             
ท่ีจะครบก าหนดภายใน 12 เดือนออกไปได ้ความเส่ียงดงักล่าวจึงอยูใ่นระดบัต ่า 
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รายละเอียดการครบก าหนดช าระของหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทางการเงินท่ี
เป็นตราสารอนุพนัธ์ของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงพิจารณาจากกระแสเงินสด
ตามสัญญาท่ียงัไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 เม่ือทวงถาม 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน - 287,183 - - 287,183 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 831,227 - - 831,227 
เงินกูย้มืระยะยาว - 87,096 - - 87,096 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 25,475 73,747 - 99,222 
รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 1,230,981 73,747 - 1,304,728 

  
ตราสารอนุพนัธ์  
กระแสเงินสดจ่าย - - - - - 
รวมตราสารอนุพนัธ์ - - - - - 

  
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 เม่ือทวงถาม 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 319,023 - - 319,023 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 813,565 - - 813,565 
เงินกูย้มืระยะยาว - 143,559 10,579 3,238 157,376 
หุน้กูแ้ปลงสภาพและสิทธิในการเลือก
แปลงสภาพ - 38,354 - - 38,354 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 30,558 127,134 - 157,692 
รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 1,344,879 137,713 3,238 1,485,830 

  
ตราสารอนุพนัธ์  
กระแสเงินสดจ่าย - 5,729 - - 5,729 
รวมตราสารอนุพนัธ์ - 5,729 - - 5,729 
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(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 เม่ือทวงถาม 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน - 287,000 - - 287,000 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 541,409 - - 541,409 
เงินกูย้มืระยะยาว - 37,500 - - 37,500 
รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 865,909 - - 865,909 
  
ตราสารอนุพนัธ์  
กระแสเงินสดจ่าย - - - - - 
รวมตราสารอนุพนัธ์ - - - - - 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 เม่ือทวงถาม 
ไม่เกิน  

1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม 
รายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 319,023 - - 319,023 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 495,653 - - 495,653 
เงินกูย้มืระยะยาว - 67,781 - - 67,781 
หุน้กูแ้ปลงสภาพและสิทธิในการเลือก

แปลงสภาพ - 38,354 - - 38,354 
รวมรายการทีไ่ม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ - 920,811 - - 920,811 
  
ตราสารอนุพนัธ์  
กระแสเงินสดจ่าย - 5,729 - - 5,729 
รวมตราสารอนุพนัธ์ - 5,729 - - 5,729 
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40.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

41. การบริหารจัดการทุน 
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือ

สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.77:1 (2563: 0.90:1) และเฉพาะของบริษทัฯ
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.55:1 (2563: 0.60:1) 

42. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

ก) อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจาก
จ านวนเงิน 634,769,950 บาท เป็นจ านวนเงิน 539,026,606 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้
จ  าหน่ายจ านวน 95,743,344 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว  

ข) อนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษทัฯ โดย
ใชก้ าไรสุทธิประจ าปี 2555 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 53.9 ลา้นบาท 
ซ่ึงจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทั้งจ  านวน 

ทั้งน้ี บริษทัฯจะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนและจ่ายเงินปันผลภายหลงัจากไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญั
ประจ าปีของผูถื้อหุ้นแลว้ 

43. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 
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สี่วนที่ี�	4
เอกสิ่ารแนบ

คุุณวุฒิิการศึึกษา

•	 Higher	National	Diploma	in	Business	Studies	-	Thames	Valley	University,	England

•	 Distinguished	Senior	Executive	Program	in	Government	and	Business,	

	 Harvard	University,	U.S.A.	

•	 Honorary	Doctorate	of	Arts	Management,	South	East	Bangkok	College,	Thailand

การอบรมเกี�ยวกับบที่บาที่หน้าที่ี�แลัะที่ักษะการเป็นกรรมการ

•	 หลักสิ่้ตริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริุ่นั	37/2548	สิ่มาคมสิ่่งเสิ่ริิมสิ่ถึาบันั	

	 กริริมการิบริิษััทไทย	(IOD)

ประสีบการณ์การที่ำางาน

•	 กริริมการิและอุปนัายกสิ่มาคมผิ้้ค้าอัญมณ่ไทยและเคริ่�องปริะดับ	

•	 กริริมการิสิ่มาคมบริิษััทจดทะเบ่ยนั

•	 กริริมการิ	Thailand	-	US	Business	Council

•	 กริริมการิหอการิค้าไทย	

•	 กริริมการิและปริะธานัเคริ่อข้่ายธุริกิจเพ่�อสิ่ังคมและสิ่ิ�งแวดล้อม	

•	 กริริมการิและริองปริะธานั	International	Colored	Stone	Association	(ICA)

•	 กริริมการิคณะกริริมการิปฏิิริ้ปกฎหมาย

	 -	 ปริะธานัคณะอนุักริริมการิพัฒนัากฎหมายวา่ดว้ยการิค้าท่�เป็นัธริริมและการิคุม้คริองผ้้ิบริิโภค

•	 กริริมการิคณะกริริมการิสิ่มัชชาปฏิิริ้ปปริะเทศไทย

•	 กริริมการิม้ลนัิธิดวงปริะท่ป

•	 กริริมการิม้ลนัิธิ	14	ตุลา

การดำารงตำำาแหน่งกรรมการ/อ่�นๆ	ในปัจัจัุบัน

บริษัที่จัดที่ะเบียนอ่�น

-	ไม่ม่-

กิจัการที่ี�ไม่ใช้่บริษัที่จัดที่ะเบียน

•	 ปริะธานักริริมการิในักลุ่มแพรินัด้าฯ	4	บริิษััท

•	 ปริะธานักริริมการิบริิหาริกลุ่มแพรินัด้าฯ	2	บริิษััท

•	 กริริมการิในักลุ่มแพรินัด้าฯ	4	บริิษััท

•	 กริริมการิบริิหาริกลุ่มแพรินัด้าฯ	1	บริิษััท

•	 กริริมการิและเหริัญญิก	ม้ลนัิธิพฤษัภาปริะชาธริริม					

•	 กริริมการิ	CIBJO	-	The	World	Jewellery	Confederation

สีัดสี่วนการถื่อหุ้น	ณ	วันที่ี�	30	ธ.คุ.	2564	

PDJ	31,746,774	หุ้นั	คิดเป็นัริ้อยละ	5.89	ข้องทุนัท่�ออกและเริ่ยกชำาริะแล้ว

คุวามสีัมพันธ์ที่างคุรอบคุรัวระหว่างกรรมการแลัะผู้้้บริหาร

เป็นัค้่สิ่มริสิ่ข้อง	นัางสิุ่นัันัทา	เต่ยสิุ่วริริณ์

 

นายั่ปรีดา	เติียั่สิุ่วรรณ์์ อายุ	72	ปี
(กริริมการิผิ้้ก่อตั�งบริิษััท)

ประธานกรรมการบริษัที่	

(แต่งตั�งเม่�อวันัท่�	6	กริกฎาคม	2533)

เอกสิ่ารแนบ	1: รายลัะเอียดเกี�ยวกับกรรมการ	 ผู้้้บริหาร														
ผู้้้ มี อำา น า จัคุวบคุุ ม 	 ผู้้้ รั บ ผู้ิ ด ช้อบ ส้ี ง สีุ ด																													
ในสีายงานบัญช้ีแลัะการเงิน	 ผู้้้รับผู้ิดช้อบ											
ในการคุวบคุมุด้แลัการที่ำาบญัช้	ีแลัะเลัขานุการ
บริษัที่

ส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ 1204 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



นายั่ปราโมทยั่์	เติียั่สิุ่วรรณ์์	อายุ	70		ปี	
(กริริมการิผิ้ก้อ่ตั�งบริิษัทั	และกริริมการิผิ้ม่้อำานัาจลงนัามผ้ิกพนัับริิษัทั)
• รองประธานกรรมการบริษทัี่	(แตำง่ตัำ�งเม่�อวนัที่ี�	24	กรกฎาคุม	2563)
•	 กรรมการผู้้้จััดการสีายผู้ลัิตำ(รักษาการ)		
•	 กรรมการการเงินแลัะบริหารคุวามเสีี�ยง
•	 กรรมการสีรรหาแลัะกำาหนดคุ่าตำอบแที่น		

คุุณวุฒิิการศึึกษา
• Ordinary	National	Diploma	in	Technology	(Mechanical	Engineers)  
	 From	Willesden	College	of	Technology,	London,	England

การอบรมเกี�ยวกับบที่บาที่หน้าที่ี�แลัะที่ักษะการเป็นกรรมการ
หลักสิ่้ตริท่�จัดโดยสิ่มาคมสิ่่งเสิ่ริิมสิ่ถึาบันักริริมการิบริิษััทไทย	(IOD)
•	 หลักสิ่้ตริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริุ่นั	16/2547	
•	 ปริะกาศนั่ยบัตริหลักสิ่้ตริ	Director	Certificate	Program	(DCP)																						
	 ริุ่นั	46/2547	
•	 ปริะกาศนั่ยบัตริหลักสิ่้ตริ	Finance	for	Non-Finance	Program		
	 (FN)	ริุ่นั	12/2547	

ประสีบการณ์การที่ำางาน
•	 กริริมการิกลุ่มอุตสิ่าหกริริมอัญมณ่และเคริ่�องปริะดับ	
	 สิ่ภาอุตสิ่าหกริริมแห่งปริะเทศไทย

การดำารงตำำาแหน่งกรรมการ/อ่�นๆ	ในปัจัจัุบัน
บริษัที่จัดที่ะเบียนอ่�น
-	ไม่ม่	-
กิจัการที่ี�ไม่ใช้่บริษัที่จัดที่ะเบียน
•	 กริริมการิในักลุ่มแพรินัด้าฯ	3	บริิษััท
•	 กริริมการิบริิหาริกลุ่มแพรินัด้าฯ	3	บริิษััท

สีัดสี่วนการถื่อหุ้น	ณ	วันที่ี�	30	ธ.คุ.	2564	
PDJ	11,600,700	หุ้นั	คิดเป็นัริ้อยละ	2.15	ข้องทุนัท่�ออก
และเริ่ยกชำาริะแล้ว

คุวามสีัมพันธ์ที่างคุรอบคุรัวระหว่างกรรมการแลัะผู้้้บริหาร
เป็นันั้องชายข้อง	นัายปริ่ดา		เต่ยสิุ่วริริณ์

นางประพีีร์	สิ่รไกรกิติิกูล้	อายุ	74	ปี
(กริริมการิผิ้ก้อ่ตั�งบริิษัทั	และกริริมการิผิ้ม่้อำานัาจลงนัามผ้ิกพนัับริิษัทั)
•	 กริริมการิบริิษััท	(แต่งตั�งเม่�อวันัท่�	6	กริกฎาคม	2533)		
•	 กริริมการิการิเงินัและบริิหาริความเสิ่่�ยง	
•	 กริริมการิสิ่ริริหาและกำาหนัดค่าตอบแทนั

คุุณวุฒิิการศึึกษา
•	 B.S.C.	Accounting	Woodberry	University	Major	Accounting,		
	 Los	Angeles,	California,	U.S.A.	

การอบรมเกี�ยวกับบที่บาที่หน้าที่ี�แลัะที่ักษะการเป็นกรรมการ
•	 ปริะกาศนั่ยบัตริหลักสิ่้ตริ	Director	Certificate	Program	(DCP)		
	 ริุ่นั	17/2545	สิ่มาคมสิ่่งเสิ่ริิมสิ่ถึาบันักริริมการิบริิษััทไทย	(IOD)

ประสีบการณ์การที่ำางาน
•	 กริริมการิสิ่มาคมผิ้้ค้าอัญมณ่ไทยและเคริ่�องปริะดับ
•	 คณะกริริมการิบริิหาริสิ่ถึาบันัวิจัยและพัฒนัาอัญมณ่
	 และเคริ่�องปริะดับแห่งชาติ
•	 คณะกริริมการินัักธุริกิจสิ่ตริ่	หอการิค้าไทย
•	 กริริมการิคณะอำานัวยการิสิ่่งเสิ่ริิมการิค้า	หอการิค้าไทย
•	 ปริะธานัคณะอนุักริริมการิธุริกิจอัญมณ่และเคริ่�องปริะดับ	 	
	 หอการิค้าไทย

การดำารงตำำาแหน่งกรรมการ/อ่�นๆ	ในปัจัจัุบัน
บริษัที่จัดที่ะเบียนอ่�น
-	ไม่ม่	-
กิจัการที่ี�ไม่ใช้่บริษัที่จัดที่ะเบียน
•	 ปริะธานักริริมการิในักลุ่มแพรินัด้าฯ	3	บริิษััท	
•	 ปริะธานักริริมการิบริิหาริกลุ่มแพรินัด้าฯ	1	บริิษััท
•	 กริริมการิในักลุ่มแพรินัด้าฯ	2	บริิษััท
•	 กริริมการิบริิหาริกลุ่มแพรินัด้าฯ	3	บริิษััท
•	 คณะกริริมการิสิ่มาคมการิค้าไทยโมซึ่ัมบิก	
•	 คณะกริริมการิม้ลนัิธิสิ่่งเสิ่ริิมอัญมณ่และเคริ่�องปริะดับ
•	 กริริมการิสิ่ภาธุริกิจไทยเว่ยดนัาม
•	 กริริมการิสิ่มาคมผิ้้นัำาเข้้าและผิ้้สิ่่งออกริะดับมาตริฐานัเออ่โอ
•	 ปริะธานัคณะกริริมการิสิ่มาคมการิค้ากลุ่มอัญมณ่	เคริ่�องปริะดับ	
	 และโลหะม่ค่า	สิ่ภาหอการิค้าแห่งปริะเทศไทย

สีัดสี่วนการถื่อหุ้น	ณ	วันที่ี�	30	ธ.คุ.	2564
PDJ	8,336,317	หุ้นั	คิดเป็นัริ้อยละ	1.55	ข้องทุนัท่�ออกและเริ่ยกชำาริะแล้ว
 
คุวามสีัมพันธ์ที่างคุรอบคุรัวระหว่างกรรมการแลัะผู้้้บริหาร
เป็นัพ่�สิ่าวข้อง	นัายปริ่ดา		เต่ยสิุ่วริริณ์

ส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ 1 บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 205



นางสิุ่นันทา	เติียั่สิุ่วรรณ์์	อายุ	71	ปี
(กริริมการิผ้้ิกอ่ตั�งบริิษัทัและกริริมการิผ้้ิม่อำานัาจลงนัามผ้ิกพันับริิษัทั)

•	 กรรมการบริษัที่		(แตำ่งตำั�งเม่�อวันที่ี�	6	กรกฎาคุม	2533)

•	 กรรมการสีรรหาแลัะกำาหนดคุ่าตำอบแที่น

คุุณวุฒิิการศึึกษา

•	 Ordinary	National	Diploma	in	Business	Studies	from	

	 Westminster	University,	England

การอบรมเกี�ยวกับบที่บาที่หน้าที่ี�แลัะที่ักษะการเป็นกรรมการ

•	 ปริะกาศนั่ยบัตริหลักสิ่้ตริ		Director	Certificate	Program	(DCP)		

	 ริุ่นั	22/2545	สิ่มาคมสิ่่งเสิ่ริิมสิ่ถึาบันักริริมการิบริิษััทไทย	(IOD)

•	 หลักสิ่้ตริผิ้้บริิหาริริะดับสิ่้ง	สิ่ถึาบันัวิทยาการิตลาดทุนั	ริุ่นัท่�	11

	 (วตท.	11)

ประสีบการณ์การที่ำางาน

•	 อุปนัายกสิ่มาคมบริิษััทจดทะเบ่ยนั

•	 กริริมการิสิ่มาคมบริิษััทจดทะเบ่ยนั

การดำารงตำำาแหน่งกรรมการ/อ่�นๆ	ในปัจัจัุบัน

บริษัที่จัดที่ะเบียนอ่�น

•	 ปริะธานักริริมการิสิ่ริริหาและพิจาริณาค่าตอบแทนั	/		

	 กริริมการิตริวจสิ่อบ	บมจ.	อ่สิ่เทอริ์นั	สิ่ตาริ์	เริ่ยล	เอสิ่เตท

•	 ปริะธานักริริมการิตริวจสิ่อบ	บมจ.	ห้องเย็นัเอเช่�ยนัซึ่่ฟ้้ด

กิจัการที่ี�ไม่ใช้่บริษัที่จัดที่ะเบียน

•	 กริริมการิในักลุ่มแพรินัด้าฯ	7	บริิษััท

•	 กริริมการิบริิหาริกลุ่มแพรินัด้าฯ	5	บริิษััท

•	 กริริมการิ	บริิษััท	บริิจวิว	จำากัด

•	 อุปนัายกสิ่มาคมโกลบอล	คอมแพ็ก	แห่งปริะเทศไทย

สีัดสี่วนการถื่อหุ้น	ณ	วันที่ี�	30	ธ.คุ.	2564

PDJ	1,400,624	หุ้นั	คิดเป็นัริ้อยละ	0.26	ข้องทุนัท่�ออก

และเริ่ยกชำาริะแล้ว

คุวามสีัมพันธ์ที่างคุรอบคุรัวระหว่างกรรมการแลัะผู้้้บริหาร

เป็นัค้่สิ่มริสิ่ข้อง	นัายปริ่ดา	เต่ยสิุ่วริริณ์

นางปราณ์ี	คุณ์ประเสิ่ริฐ	อายุ	68		ปี
(กริริมการิผิ้ก่้อตั�งบริิษัทัและกริริมการิผิ้ม่้อำานัาจลงนัามผ้ิกพนัับริิษัทั)

•	 กรรมการบริษัที่	(แตำ่งตำั�งเม่�อวันที่ี�	6	กรกฎาคุม	2533)

•	 ประธานกรรมการผู้้้จััดการกลัุ่ม

•	 กรรมการผู้้้จััดการสีายพัฒินาผู้ลัิตำภััณฑ์์แลัะตำ้นแบบ(รักษาการ)

•	 กรรมการการเงินแลัะบริหารคุวามเสีี�ยง

•	 กรรมการสีรรหาแลัะกำาหนดคุ่าตำอบแที่น	

คุุณวุฒิิการศึึกษา

•	 Business	Studies	Course	from	Ealing	Technical	College,

	 London,	England

การอบรมเกี�ยวกับบที่บาที่หน้าที่ี�แลัะที่ักษะการเป็นกรรมการ

• หลักสิ่้ตริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริุ่นั	26/2547	 

	 สิ่มาคมสิ่่งเสิ่ริิมสิ่ถึาบันักริริมการิบริิษััทไทย	(IOD)

การดำารงตำำาแหน่งกรรมการ/อ่�นๆ	ในปัจัจัุบัน

บริษัที่จัดที่ะเบียนอ่�น

-	ไม่ม่	-

กิจัการที่ี�ไม่ใช้่บริษัที่จัดที่ะเบียน

•	 ปริะธานักริริมการิในักลุ่มแพรินัด้าฯ	1	บริิษััท

•	 ปริะธานักริริมการิบริิหาริในักลุ่มแพรินัด้าฯ	1	บริิษััท

•	 กริริมการิในักลุ่มแพรินัด้าฯ	1	บริิษััท

•	 กริริมการิบริิหาริกลุ่มแพรินัด้าฯ	3	บริิษััท

สีัดสี่วนการถื่อหุ้น	ณ	วันที่ี�	30	ธ.คุ.	2564 

PDJ	13,734,146	หุ้นั	คิดเป็นัริ้อยละ	2.55	ข้องทุนัท่�ออก

และเริ่ยกชำาริะแล้ว

คุวามสีัมพันธ์ที่างคุรอบคุรัวระหว่างกรรมการแลัะผู้้้บริหาร

เป็นันั้องสิ่าวข้อง	นัายปริ่ดา	เต่ยสิุ่วริริณ์

ส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ 1206 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



นางพีนิดา	เติียั่สิุ่วรรณ์์	อายุ	77		ปี
(ผิ้้ก่อตั�งบริิษััท)

• ที่ี�ปรกึษาคุณะกรรมการบรษิทัี่	(แตำง่ตัำ�งเม่�อวนัที่ี�	1	มกราคุม	2560)

•	 กรรมการสีรรหาแลัะกำาหนดคุ่าตำอบแที่น	

คุุณวุฒิิการศึึกษา

•	 มัธยมศึกษัาโริงเริ่ยนัอมาตยนัุก้ลและศึกษัาต่อด้านัภาษัาจาก	

	 ปริะเทศอังกฤษั

•	 หลักสิ่้ตริ	“พัฒนัาการิจัดการิ”	จากสิ่ถึาบันับัณฑิิตพัฒนัา

	 บริิหาริศาสิ่ตริ์

การอบรมเกี�ยวกับบที่บาที่หน้าที่ี�แลัะที่ักษะการเป็นกรรมการ

• หลักสิ่้ตริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริุ่นั	25/2547  

	 สิ่มาคมสิ่่งเสิ่ริิมสิ่ถึาบันักริริมการิบริิษััทไทย	(IOD)

การดำารงตำำาแหน่งกรรมการ/อ่�นๆ	ในปัจัจัุบัน

บริษัที่จัดที่ะเบียนอ่�น

-	ไม่ม่	-

กิจัการที่ี�ไม่ใช้่บริษัที่จัดที่ะเบียน

•	 ปริะธานักริริมการิในักลุ่มแพรินัด้าฯ	1	บริิษััท

สีัดสี่วนการถื่อหุ้น	ณ	วันที่ี�	30	ธ.คุ.	2564 

PDJ	28,045,249	หุ้นั	คิดเป็นัริ้อยละ	5.20	ข้องทุนัท่�ออก

และเริ่ยกชำาริะแล้ว	

คุวามสีัมพันธ์ที่างคุรอบคุรัวระหว่างกรรมการแลัะผู้้้บริหาร

เป็นัพ่�สิ่าวข้อง	นัายปริ่ดา	เต่ยสิุ่วริริณ์

นางสิ่าวพีิทยั่า	เติียั่สิุ่วรรณ์์	อายุ	66		ปี
(กริริมการิผ้้ิกอ่ตั�งบริิษัทัและกริริมการิผ้้ิม่อำานัาจลงนัามผ้ิกพันับริิษัทั)

•	 กรรมการบริษัที่	(แตำ่งตำั�งเม่�อวันที่ี�		6	กรกฎาคุม	2533)

•	 กรรมการผู้้้จััดการสีายซััพพลัายเช้นแลัะอัญมณี

•	 กรรมการการเงินแลัะบริหารคุวามเสีี�ยง

คุุณวุฒิิการศึึกษา

•	 Kilburn	-	Polytechnic	-	London,	England	City	and	Guilds	of		

	 London	Institute	

•	 อบริมหลักสิ่้ตริอัญมณ่ศาสิ่ตริ์	สิ่ถึาบันัอัญมณ่ศาสิ่ตริ์แห่งเอเช่ย		

	 (AIGS)

การอบรมเกี�ยวกับบที่บาที่หน้าที่ี�แลัะที่ักษะการเป็นกรรมการ

• หลักสิ่้ตริ	Director	Accreditation	Program	(DAP)	ริุ่นั	26/2547  

	 สิ่มาคมสิ่่งเสิ่ริิมสิ่ถึาบันักริริมการิบริิษััทไทย	(IOD)

การดำารงตำำาแหน่งกรรมการ/อ่�นๆ	ในปัจัจัุบัน

บริษัที่จัดที่ะเบียนอ่�น

-	ไม่ม่	-

กิจัการที่ี�ไม่ใช้่บริษัที่จัดที่ะเบียน

•	 กริริมการิในักลุ่มแพรินัด้าฯ	3	บริิษััท

•	 กริริมการิบริิหาริกลุ่มแพรินัด้าฯ	3	บริิษััท

สีัดสี่วนการถื่อหุ้น	ณ	วันที่ี�	30	ธ.คุ.	2564

PDJ	23,947,600	หุ้นั	คิดเป็นัริ้อยละ	4.44	ข้องทุนัท่�ออก

และเริ่ยกชำาริะแล้ว

คุวามสีัมพันธ์ที่างคุรอบคุรัวระหว่างกรรมการแลัะผู้้้บริหาร

เป็นันั้องสิ่าวข้อง	นัายปริ่ดา	เต่ยสิุ่วริริณ์

ส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ 1 บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 207



นางรวิฐา พงศ์นุชิต	อาย่	71	ปี
• กริ่ริ่มการิ่อ่สุริ่ะ  (แต้่งต้ั�งเมื�อวันที� 14 สุ่งห่าค์ม  2555)

• ปริ่ะธานกริ่ริ่มการิ่ต้ริ่วจุสุอบั

• ปริ่ะธานกริ่ริ่มการิ่สุริ่ริ่ห่าและกำาห่นดค์่าต้อบัแทน

	 (ได้รับแต่�งต่ั�งเป็น์ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ/	

	 ประธิาน์กรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์

	 ต่ั�งแต่�วิัน์ทั่�	1	มูกราคัมู	2565	เป็น์ต้่น์ไป)

ค์ุณวุฒ่การิ่ศ้กษา

•	 ปริญญาต่ร่	น์ิต่ิศาสัต่ร์	มูห์าวิิทัยาลัยรามูคัำาแห์ง

•	 ปริญญาโทั	รัฐศาสัต่ร์มูห์าบัณฑ์ิต่	มูห์าวิิทัยาลัยธิรรมูศาสัต่ร์

การิ่อบัริ่มเกี�ยวกับับัทบัาทห่น้าที�และทักษะการิ่เป็นกริ่ริ่มการิ่

• ห์ลักสัตู่รผูู้บ้รหิ์ารกระบวิน์การย่ต่ธิิรรมูระดบัสังู	ร่�น์ทั่�	19	(บยสั.19)

• ห์ลกัสูัต่รน์กับริห์ารการย่ติ่ธิรรมูทัางปกคัรองระดบัสูัง	ร่�น์ท่ั�	3	(บยป.3)

• ห์ลักสัูต่รผูู้้บริห์ารระดับสัูง	ด้าน์การคั้าและการพาณิชย์	(TEPCOT)  

	 ร่�น์ทั่�	1

•	 ห์ลักสัูต่รวิิทัยาการต่ลาดทั่น์	ร่�น์ทั่�	3	(วิต่ทั.3)	

•	 ห์ลักสัูต่รการบริห์ารงาน์ภาคัรัฐและกฎิห์มูายมูห์าชน์	

	 สัถูาบัน์พระปกเกล้า	ร่�น์ทั่�	3	(ปรมู.3)

•	 ห์ลักสัูต่รประกาศน์่ยบัต่ร	Director	Certificate	Program	

	 สัถูาบัน์กรรมูการบริษััทัไทัย	(DCP)	ร่�น์	59/	2548

•	 ห์ลักสัูต่รการป้องกัน์ราชอาณาจัักรภาคัรัฐร�วิมูเอกชน์	

	 วิิทัยาลัยป้องกัน์	ราชอาณาจัักร	ร่�น์ทั่�	15	(ปรอ.15)

ปริ่ะสุบัการิ่ณ์การิ่ทำางาน

•	 ผูู้้ต่รวิจัราชการกระทัรวิงการคัลัง

•	 รองอธิิบด่กรมูสัรรพากร	

•	 อน่์กรรมูาธิกิารศกึษัาและต่รวิจัสัอบสััญญาข้องกระทัรวิงคัมูน์าคัมู

•	 กรรมูการชำาระบัญช่	บรรษััทับริห์ารสัิน์ทัรัพย์ไทัย

• ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ/กรรมูการ	บรษิัทัั	กร่งไทัยกฎิห์มูาย	จัำากดั

• กรรมูการคัณะกรรมูการการประกอบธิ่รกิจัคัน์ต่�างด้าวิ	กรมูพัฒน์า 

	 ธิ่รกิจัการคั้า	กระทัรวิงพาณิชย์

•	 กรรมูการและประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ	

	 บริษััทั	บริห์ารสัิน์ทัรัพย์สั่ข้่มูวิิทั	จัำากัด

•	 กรรมูการ	กรรมูการต่รวิจัสัอบ	และกรรมูการบริห์ารคัวิามูเสั่�ยง		

	 บรรษััทัประกัน์สัิน์เช่�ออ่ต่สัาห์กรรมูข้น์าดย�อมู

•	 กรรมูการ	บริษััทั	ทั�าอากาศยาน์ไทัย	จัำากัด	(มูห์าชน์)

• ผูู้้แทัน์กระทัรวิงการคัลังใน์คัณะกรรมูการทั�องเทั่�ยวิแห์�งประเทัศไทัย 

	 (ทัทัทั.)	กระทัรวิงการทั�องเทั่�ยวิและก่ฬา

การิ่ดำาริ่งต้ำาแห่น่งกริ่ริ่มการิ่/อื�นๆ ในปัจุจุุบััน

บัริ่่ษัทจุดทะเบัียนอื�น

•	 กรรมูการอิสัระ	และประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ

	 บริษััทั	โซลาร์ต่รอน์	จัำากัด(มูห์าชน์)

•	 กรรมูการอิสัระ	กรรมูการต่รวิจัสัอบ	และประธิาน์อน์่กรรมูการ	

	 กฎิห์มูาย	บริษััทั	ซิน์เน์็คั	(ประเทัศไทัย)	จัำากัด	(มูห์าชน์)

•	 กรรมูการอิสัระ	กรรมูการต่รวิจัสัอบ	บรษิัทัั	สัากล	เอน์เน์อย่	จัำากัด

		 (มูห์าชน์)

ก่จุการิ่ที�ไม่ใชิ้่บัริ่่ษัทจุดทะเบัียน

•	 อ่ปน์ายกสัมูาคัมูร้าน์คั้าปลอดอากรไทัย

•	 ประธิาน์บริษััทัจััน์ทัร์คัำา	เรสัซิเด้น์ท์ั	จัำากัด

•	 ประธิาน์บริษััทั	ภูต่รา	คัอร์ปอเรชั�น์	จัำากัด

•	 กรรมูการอิสัระ	และประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ	

	 บริษััทั	น์ำ�าเฮงคัอน์กร่ต่	(1992)	จัำากัด

•	 ทั่�ปรึกษัาสัมูาคัมูสัถูาบัน์ทั่�ปรึกษัาการจััดการแห์�งประเทัศไทัย

•	 ทั่�ปรึกษัาประจัำาสัถูาบัน์วิิทัยาการเศรษัฐกิจัและการคัลัง	

•	 ประธิาน์ร่�น์	59	ใน์ห์ลักสัูต่รกรรมูการบริษััทัไทัย	(DCP59)

•	 กรรมูการร่�น์ทั่�	1	ห์ลักสัูต่รผูู้้บริห์ารระดับสัูงด้าน์การคั้า

	 และการพาณิชย์	(TEPCOT)

สุัดสุ่วนการิ่ถึือหุ่้น ณ วันที� 30 ธ.ค์. 2564 

-	ไมู�มู่	-

ค์วามสุัมพันธ์ทางค์ริ่อบัค์ริ่ัวริ่ะห่ว่างกริ่ริ่มการิ่และผ่้บัริ่่ห่าริ่

-	ไมู�มู่	-

ส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ 1208 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 นายจำานงคุ์ วัฒนเกส	อาย่	69	ปี
• กริ่ริ่มการิ่อ่สุริ่ะ (แต้่งต้ั�งเมื�อวันที� 25 มีนาค์ม 2557) 

• กริ่ริ่มการิ่ต้ริ่วจุสุอบั

ค์ุณวุฒ่การิ่ศ้กษา

•	 ปริญญาต่ร่	พาณิชยศาสัต่ร์บัณฑ์ิต่	จั่ฬาลงกรณ์มูห์าวิิทัยาลัย	

	 พ.ศ.	2517

•	 ปริญญาโทั	MBA,	University	of	Central	Missouri,	1982	

	 (พ.ศ.	2525)

•	 ปริญญาเอก	จับภาคับังคัับห์ลักสัูต่รรัฐศาสัต่รด่ษัฎิ่บัณทัิต่	ร่�น์ทั่�	1

•	 มูห์าวิิทัยาลัยธิรรมูศาสัต่ร์	พ.ศ.	2549		(ออก-ไมู�ทัำาวิิทัยาน์ิพน์ธิ์)

•	 ประกาศน์่ยบัต่ร	ภาษัาอังกฤษัข้ั�น์สูัง		(เก่ยรต่ิน์ิยมู)	

		 สัถูาบัน์บัณฑ์ิต่พัฒน์บริห์ารศาสัต่ร์	พ.ศ.	2518

•	 น์ิต่ิศาสัต่ร์	ภาคับัณฑ์ิต่	(พ.ศ.	2521-2524	จับห์ลักสัูต่รปีทั่�	3	

	 ไปเร่ยน์ต่�อห์ลักสัูต่รบริห์ารธิ่รกิจัใน์สัห์รัฐอเมูริกา)	

การิ่อบัริ่มเกี�ยวกับับัทบัาทห่น้าที�และทักษะการิ่เป็นกริ่ริ่มการิ่

•	 ประกาศน์่ยบัต่รห์ลักสัูต่ร	Director	Certification	Program	(DCP)  

	 ร่�น์ทั่�	5/2544,	Audit	Committee	Program	ร่�น์ทั่�	1/2545,	

 Audit	Committee	Refreshers’	Course	2548,	Chartered	Director  

	 ร่�น์ทั่�	1/2550,	Board	Nomination	and	Compensation	Program	

	 (BNCP)	ร่�น์	8/2562,	สัมูาคัมูสั�งเสัริมูสัถูาบนั์กรรมูการบรษิัทััไทัย

		 (IOD)		

• ประกาศน์่ยบัต่รห์ลักสัูต่ร	ผูู้้บริห์ารระดับสัูง	สัถูาบัน์วิิทัยาการต่ลาดทั่น์ 

	 (วิต่ทั.)	ร่�น์ทั่�	6	

•	 Tactical	Hostage	Rescues,	US	Marshal	Service,	Department		

 of	Justice,	(ห์ลักสัูต่รเจั้าห์น์้าทั่�	USIA),	Baton	Rouge,	Louisiana,  

	 USA,	1990	(พ.ศ.	2533)	(1-month)

• Marketing	&	Sale	Training	Course	Development,	Tack	Training  

	 International,	London,	UK,	1991	(พ.ศ.2534)	(5	สััปดาห์์)

ปริ่ะสุบัการิ่ณ์การิ่ทำางาน

•	 กรรมูการผูู้้จััดการ	บริษััทัร�วิมูทั่น์ธิน์าคัารไทัยพาณิชย์	

	 -	 Siam	Commercial	Link	ร�วิมูทั่น์ระห์วิ�างบริษััทัวิิจััย	

	 	 The	Management	Link	กับ	ธิ.ไทัยพาณิชย์

	 -	 Science	Commercial	Link	ร�วิมูทั่น์	ธิ.ไทัยพาณิชย์

	 	 และ	สัวิทัช.	(NSTDA)

	 -	 SCB	Technology	กิจัการทั่น์ร�วิมูเสั่�ยง	ข้อง	ธิ.ไทัยพาณิชย์

• ผูู้้จััดการก�อต่ั�ง	(Founding	Manager)	Business	Advisory	Center	 

 เพ่�อกิจัการ	SMEs	สัถูาบัน์คั่น์ัน์แห์�งเอเช่ย	(Kenan	Institute	Asia  

	 Foundation)	ด้วิยการสัน์ับสัน์่น์ข้อง	USAID	

• ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ	บมูจั.	อนิ์ทัรประกนั์ภยั	(2543-2557)

•	 ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ	บมูจั.	ไทัยคัาร์ดิฟ์	ประกัน์ช่วิิต่		

	 (2552-2557)

•	 กรรมูการบริห์าร	อ่ทัยาน์วิิทัยาศาสัต่ร์	สัำาน์ักงาน์พัฒน์า	 	

	 วิิทัยาศาสัต่ร์และเทัคัโน์โลย่แห์�งชาต่ิ	(สัวิทัช.)

•	 ทั่�ปรึกษัาสัำาน์ักบริการวิิชาการ	มูห์าวิิทัยาลัยมูห์ิดล

•	 กรรมูการต่รวิจัสัอบ	บมูจั.	อิน์เต่อร์ไลฟ์์	จัอน์ห์์น์	แฮน์ข้็อคั	

	 ประกัน์ช่วิิต่	(2543-2552)

•	 อาจัารย์โคัรงการบัณฑ์ิต่ศึกษัา	คัณะมูน์่ษัยศาสัต่ร์	

	 มูห์าวิิทัยาลัยรามูคัำาแห์ง	(2547-2556)

•	 เจั้าห์น์้าทั่�วิัฒน์ธิรรมู	องคั์การข้�าวิสัารสัห์รัฐ	(USIA)	

	 กระทัรวิงการต่�างประเทัศสัห์รัฐ	กร่งวิอชิงต่ัน์	

•	 อาจัารย์วิิชาการประกัน์ภัย	คัณะวิิทัยาการจััดการ	

	 มูห์าวิิทัยาลัยสังข้ลาน์คัริน์ทัร์	

•	 ผูู้้จััดการศูน์ย์วิิชาการ	บจัก.	อิน์เต่อร์ไลฟ์์	ประกัน์ช่วิิต่	

การิ่ดำาริ่งต้ำาแห่น่งกริ่ริ่มการิ่/อื�นๆ ในปัจุจุุบััน

บัริ่่ษัทจุดทะเบัียนอื�น

•	 ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ	บมูจั.	แอลด่ซ่	เด็น์ทัอล

ก่จุการิ่ที�ไม่ใชิ้่บัริ่่ษัทจุดทะเบัียน

• กรรมูการอิสัระ	กรรมูการต่รวิจัสัอบ	และประธิาน์กรรมูการสัรรห์า 

	 และกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์บมูจั.ธิน์าคัารไทัยเคัรดิต่เพ่�อรายย�อย

•	 อ่ปน์ายกสัมูาคัมูสั�งเสัริมูผูู้้ลงทั่น์ไทัย

สุัดสุ่วนการิ่ถึือหุ่้น ณ วันที� 30 ธ.ค์. 2564

PDJ	92,200	ห์่้น์	คัิดเป็น์ร้อยละ	0.02	ข้องทั่น์ทั่�ออก

และเร่ยกชำาระแล้วิ

ค์วามสุัมพันธ์ทางค์ริ่อบัค์ริ่ัวริ่ะห่ว่างกริ่ริ่มการิ่และผ่้บัริ่่ห่าริ่

-	ไมู�มู่	-

ส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ 1 บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 209



นายเด้ชา นันที่นเจริญกุลิ อาย่	61		ปี
(กรรมูการผูู้้มู่อำาน์าจัลงน์ามูผูู้กพัน์บริษััทั)

• กริ่ริ่มการิ่บัริ่่ษัท  (แต้่งต้ั�งเมื�อ 23 เมษายน 2562 )

• กริ่ริ่มการิ่ผ่้จุัดการิ่สุายการิ่ต้ลาด

• กริ่ริ่มการิ่การิ่เง่นและบัริ่่ห่าริ่ค์วามเสุี�ยง

ค์ุณวุฒ่การิ่ศ้กษา

•	 BBA	in	Marketing	Management	in	Memphis	State	University,	 

	 Tennessee,	U.S.A.

•	 MBA	in	Marketing	Memphis	State	University,	Tennessee,	U.S.A.

ปริ่ะสุบัการิ่ณ์การิ่ทำางาน

• Marine	Underwriter,	New	Hampshire	Insurance,	Bangkok	ปี	2524 

•	 อาจัารย์พิเศษั	มูห์าวิิทัยาลัยศร่น์คัริน์ทัรวิิโรฒประสัาน์มูิต่ร																											

	 คัณะวิิทัยาศาสัต่ร์	ภาคัวิิชาวิัสัด่ศาสัต่ร์อัญมูณ่และเคัร่�องประดับ		

	 ปี	2539-2540

•	 Member	of	Thai-Russian	Chamber	of	Commerce	

การิ่ดำาริ่งต้ำาแห่น่งกริ่ริ่มการิ่/อื�นๆ ในปัจุจุุบััน

บัริ่่ษัทจุดทะเบัียนอื�น

-	ไมู�มู่	-

ก่จุการิ่ที�ไม่ใชิ้่บัริ่่ษัทจุดทะเบัียน

•	 ประธิาน์กรรมูการบริห์ารกล่�มูแพรน์ด้าฯ	2	บริษััทั

•	 กรรมูการบริห์ารกล่�มูแพรน์ด้าฯ	1	บริษััทั

สุัดสุ่วนการิ่ถึือหุ่้น ณ วันที� 30 ธ.ค์. 2564

-	ไมู�มู่	-

ค์วามสุัมพันธ์ทางค์ริ่อบัค์ริ่ัวริ่ะห่ว่างกริ่ริ่มการิ่และผ่้บัริ่่ห่าริ่

-	ไมู�มู่	-

นายชนัตถ์์ สรไกรกิติกูลิ อาย่	42	ปี
• ปริ่ะธานกริ่ริ่มการิ่การิ่เง่นและบัริ่่ห่าริ่ค์วามเสุี�ยง

• กริ่ริ่มการิ่ผ่้จุัดการิ่สุายการิ่เง่นและบัริ่่ห่าริ่ค์วามเสุี�ยง

ค์ุณวุฒ่การิ่ศ้กษา

•	 ปริญญาต่ร่	Business	Administration,	Babson	College,	U.S.A.

•	 ปริญญาโทั	Accounting,	University	of	Virginia,	U.S.A.

การิ่อบัริ่มเกี�ยวกับับัทบัาทห่น้าที�และทักษะการิ่เป็นกริ่ริ่มการิ่

• ประกาศน์่ยบัต่รห์ลักสัูต่ร	TLCA	Executive	Development	Program              

	 ร่�น์ทั่�	6	โดยสัมูาคัมูบริษััทัจัดทัะเบ่ยน์ไทัย

• ประกาศน์่ยบัต่รห์ลักสัูต่ร	TLCA	Leadership	Development	Program   

	 ร่�น์ทั่�	2	โดยสัถูาบัน์การจััดการน์าน์าชาต่ิ	(IMD)	

	 และสัมูาคัมูบริษััทัจัดทัะเบ่ยน์ไทัย

•	 ประกาศน์่ยบัต่รห์ลักสัูต่ร	Director	Accreditation	Program																										

 ร่�น์ท่ั�	131/2559	สัมูาคัมูสั�งเสัริมูสัถูาบนั์กรรมูการบริษัทััไทัย	(IOD)

ปริ่ะสุบัการิ่ณ์การิ่ทำางาน

•	 Vice	President	-	Forever	Living	Products,	Vietnam

•	 Senior	Auditor	-	Ernst	&	Young,	U.S.A.

การิ่ดำาริ่งต้ำาแห่น่งกริ่ริ่มการิ่/อื�นๆ ในปัจุจุุบััน

บัริ่่ษัทจุดทะเบัียนอื�น

•	 รองประธิาน์กรรมูการบริษััทั/	กรรมูการอิสัระ/	

	 ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ/	กรรมูการสัรรห์าและพิจัารณา

	 คั�าต่อบแทัน์	บริษััทั	ซ่แพน์เน์ล	จัำากัด	(มูห์าชน์)

ก่จุการิ่ที�ไม่ใชิ้่บัริ่่ษัทจุดทะเบัียน

•	 กรรมูการบริษััทัใน์กล่�มูแพรน์ด้าฯ	3	บริษััทั

•	 ประธิาน์กรรมูการบริห์ารใน์กล่�มูแพรน์ด้าฯ	1	บริษััทั

•	 กรรมูการบริห์ารกล่�มูแพรน์ด้าฯ	4	บริษััทั

สุัดสุ่วนการิ่ถึือหุ่้น ณ วันที� 30 ธ.ค์. 2564 

PDJ	685,000	ห์่้น์	คัิดเป็น์ร้อยละ	0.13	ข้องทั่น์ทั่�ออก

และเร่ยกชำาระแล้วิ

ค์วามสุัมพันธ์ทางค์ริ่อบัค์ริ่ัวริ่ะห่ว่างกริ่ริ่มการิ่และผ่้บัริ่่ห่าริ่

เป็น์บ่ต่รข้อง	น์างประพ่ร์		สัรไกรกิต่ิกูล

ส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ 1210 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



ศ.ด้ร.ชาญณ์รงคุ์ พรรุ่งโรจน์ อาย่	65		ปี
• ปริ่ะธานกริ่ริ่มการิ่สุ่งเสุริ่่มค์ุณค์่าริ่่วมและค์วามยั�งยืนองค์์กริ่

• กริ่ริ่มการิ่ผ่้จุัดการิ่สุายการิ่พัฒนาค์วามยั�งยืนองค์์กริ่

ค์ุณวุฒ่การิ่ศ้กษา

•	 Ed.D.	(Art)	Illinois	State	University,	Illinois,	USA.

การิ่อบัริ่มเกี�ยวกับับัทบัาทห่น้าที�และทักษะการิ่เป็นกริ่ริ่มการิ่

•	 ห์ลักสัูต่รวิิทัยาลัยป้องกัน์ราชอาณาจัักร	(วิปอ.47)

•	 สัถูาบัน์พระปกเกล้า	(ปรมู.9)

•	 จั่ฬาลงกรณ์มูห์าวิิทัยาลัย	(ภูมูิพลังแผู้�น์ดิน์	1)

•	 ห์ลักสัูต่รการบริห์ารจััดการด้าน์คัวิามูมูั�น์คังข้ั�น์สัูง	(สัวิปอ.มูสั.8)

ปริ่ะสุบัการิ่ณ์การิ่ทำางาน

•	 คัณบด่	คัณะศิลปกรรมูศาสัต่ร์	จั่ฬาลงกรณ์มูห์าวิิทัยาลัย

•	 ผูู้้อำาน์วิยการ	สัำาน์ักงาน์รับรองมูาต่รฐาน์และประเมูิน์คั่ณภาพ

	 การศึกษัา	(องคั์การมูห์าชน์)

•	 เจั้าห์น์้าทั่�ข้องรัฐประจัำาสัำาน์ักน์ายกรัฐมูน์ต่ร่	ทัำาเน์่ยบรัฐบาล

•	 ประธิาน์	ASEAN	Quality	Assurance	Network	(AQAN)		

การิ่ดำาริ่งต้ำาแห่น่งกริ่ริ่มการิ่/อื�นๆ ในปัจุจุุบััน

บัริ่่ษัทจุดทะเบัียนอื�น

-	ไมู�มู่	-

ก่จุการิ่ที�ไม่ใชิ้่บัริ่่ษัทจุดทะเบัียน

•	 ประธิาน์มููลน์ิธิิศิลปะเพ่�อมูวิลมูน์่ษัย์	(Art	for	All)

•	 กรรมูการสัภามูห์าวิิทัยาลัยผูู้้ทัรงค่ัณวิ่ฒิ	

	 มูห์าวิิทัยาลัยมูห์ามูก่ฎิราชวิิทัยาลัย

•	 กรรมูการสัำาน์ักงาน์พระพ่ทัธิศาสัน์าแห์�งชาต่ิ

สุัดสุ่วนการิ่ถึือหุ่้น ณ วันที� 30 ธ.ค์. 2564

-	ไมู�มู่	-

ค์วามสุัมพันธ์ทางค์ริ่อบัค์ริ่ัวริ่ะห่ว่างกริ่ริ่มการิ่และผ่้บัริ่่ห่าริ่

-	ไมู�มู่	-

นายปิติพงษ์์  เต่ยสุวรรณ์์ อาย่	39	ปี
• กริ่ริ่มการิ่ผ่้จุัดการิ่สุาย Omnichannel Retailing กริ่ริ่มการิ่บัริ่่ษัท 

 (แต้่งต้ั�งเมื�อ 1 มกริ่าค์ม 2565)

ค์ุณวุฒ่การิ่ศ้กษา

•	 ปริญญาโทั	สัาข้าบริห์ารธิ่รกิจั	จัาก	Boston	College

•	 ปริญญาต่ร่	สัาข้าบริห์ารธิ่รกิจั	จัาก	University	of	Westminster

การิ่อบัริ่มเกี�ยวกับับัทบัาทห่น้าที�และทักษะการิ่เป็นกริ่ริ่มการิ่

-	ไมู�มู่	-

ปริ่ะสุบัการิ่ณ์การิ่ทำางาน

•	 ผู้จัก.	ฝ่่าย	E-Channel	บมูจั.	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�

การิ่ดำาริ่งต้ำาแห่น่งกริ่ริ่มการิ่/อื�นๆ ในปัจุจุุบััน

บัริ่่ษัทจุดทะเบัียนอื�น

-	ไมู�มู่	-

ก่จุการิ่ที�ไม่ใชิ้่บัริ่่ษัทจุดทะเบัียน

•	 กรรมูการบริห์ารกล่�มูแพรน์ด้าฯ	1	บริษััทั

 

สุัดสุ่วนการิ่ถึือหุ่้น ณ วันที� 30 ธ.ค์. 2564

PDJ	8,791,250	ห์่้น์	คัิดเป็น์ร้อยละ	1.63	ข้องทั่น์ทั่�ออก

และเร่ยกชำาระแล้วิ

ค์วามสุัมพันธ์ทางค์ริ่อบัค์ริ่ัวริ่ะห่ว่างกริ่ริ่มการิ่และผ่้บัริ่่ห่าริ่

เป็น์บ่ต่รข้อง	น์ายปร่ดา	เต่่ยสั่วิรรณ์	และน์างสั่น์ัน์ทัา	เต่่ยสั่วิรรณ์

ส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ 1 บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 211



นายธุเนศ  ปัญจกริช	อาย่	59	ปี
• ผ่้จุัดการิ่ฝ่่ายบััญชิ้ีและการิ่เง่น

ค์ุณวุฒ่การิ่ศ้กษา

•	 ปริญญาต่ร่	บัญช่บัณฑ์ิต่	สัาข้าบัญช่ต่้น์ทั่น์	

	 จั่ฬาลงกรณ์มูห์าวิิทัยาลัย

•	 ปริญญาโทัรัฐประศาสัน์ศาต่รมูห์าบัณฑ์ิต่	

	 สัถูาบัน์บัณฑ์ิต่พัฒน์บริห์ารศาต่ร์	(น์ิด้า)

การิ่อบัริ่มเกี�ยวกับับัทบัาทห่น้าที�และทักษะการิ่เป็นกริ่ริ่มการิ่

-	ไมู�มู่	-

ปริ่ะสุบัการิ่ณ์การิ่ทำางาน

•	 มู่ประสับการณ์ผู้�าน์การรับผู้ิดชอบงาน์ด้าน์บัญช่มูา	34	ปี

การิ่ดำาริ่งต้ำาแห่น่งกริ่ริ่มการิ่/อื�นๆ ในปัจุจุุบััน

บัริ่่ษัทจุดทะเบัียนอื�น

-	ไมู�มู่	-

ก่จุการิ่ที�ไม่ใชิ้่บัริ่่ษัทจุดทะเบัียน

-	ไมู�มู่		-	 					

สุัดสุ่วนการิ่ถึือหุ่้น ณ วันที� 30 ธ.ค์. 2564 

-	ไมู�มู่	-

ค์วามสุัมพันธ์ทางค์ริ่อบัค์ริ่ัวริ่ะห่ว่างกริ่ริ่มการิ่และผ่้บัริ่่ห่าริ่

-	ไมู�มู่	-

นายดุ้ษ์ิต จงสุที่ธุนามณ์ี อาย่	49	ปี
• กริ่ริ่มการิ่การิ่เง่นและบัริ่่ห่าริ่ค์วามเสุี�ยง

• เลขานุการิ่บัริ่่ษัท

ค์ุณวุฒ่การิ่ศ้กษา

•	 ปริญญาต่ร่	วิิศวิกรรมูศาสัต่ร์	(เก่ยรต่ิน์ิยมูอัน์ดับสัอง)		 	

	 มูห์าวิิทัยาลัยเทัคัโน์โลย่มูห์าน์คัร	

•	 ปริญญาโทั	บริห์ารธิ่รกิจั	(MBA)	มูห์าวิิทัยาลัยเกษัต่รศาสัต่ร์

การิ่อบัริ่มเกี�ยวกับับัทบัาทห่น้าที�และทักษะการิ่เป็นกริ่ริ่มการิ่

•	 ห์ลักสัูต่ร	Company	Secretary	Program	(CSP)	74/2016	

	 สัมูาคัมูสั�งเสัริมูสัถูาบัน์กรรมูการบริษััทัไทัย	(IOD)

•	 ห์ลักสัูต่ร	Director	Accreditation	Program	(DAP),	

 Class	137/2017สัมูาคัมูสั�งเสัรมิูสัถูาบัน์กรรมูการบรษิัทััไทัย	(IOD)

ปริ่ะสุบัการิ่ณ์การิ่ทำางาน

•	 ทั่�ปรึกษัาทัางการเงิน์	บจัก.	เอฟ์	พ่	เอ็มู	คัอน์ซัลแทั้น์ทั์

•	 วิิทัยากรห์ลักสัูต่ร	“Certificate	of	Business	Advisor”	 	

	 มูห์าวิิทัยาลัยเกษัต่รศาสัต่ร์	

•	 วิิทัยากรห์ลักสัูต่ร	“Certificate	of	Intelligent	Investor”		 	

	 มูห์าวิิทัยาลัยเกษัต่รศาสัต่ร์

•	 วิิทัยากรห์ลักสัูต่ร		“Concise		Business		Advisor”		

				 บจัก.	เอฟ์	พ่	เอ็มู	คัอน์ซัลแทั้น์ทั์

•	 วิิทัยากรห์ลักสัูต่ร		“Concise		Intelligent		Investor”	

				 บจัก.	เอฟ์	พ่	เอ็มู	คัอน์ซัลแทั้น์ทั์

การิ่ดำาริ่งต้ำาแห่น่งกริ่ริ่มการิ่/อื�นๆ ในปัจุจุุบััน

บัริ่่ษัทจุดทะเบัียนอื�น

•	 รองประธิาน์กรรมูการ	บมูจั.ด่โอด่	ไบโอเทัคั

•	 ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ	บมูจั.ด่โอด่	ไบโอเทัคั

• ประธิาน์กรรมูการสัรรห์าและกำาห์น์ดคั�าต่อบแทัน์	บมูจั.ด่โอด่	ไบโอเทัคั

ก่จุการิ่ที�ไม่ใชิ้่บัริ่่ษัทจุดทะเบัียน

•	 กรรมูการบริห์าร	บจัก.	ทัรัพย์สัิน์สัิริ	

•	 กรรมูการ	บจัก.	คัิน์	ออเทัอร์					

สุัดสุ่วนการิ่ถึือหุ่้น ณ วันที� 30 ธ.ค์. 2564 

-	ไมู�มู่	-

ค์วามสุัมพันธ์ทางค์ริ่อบัค์ริ่ัวริ่ะห่ว่างกริ่ริ่มการิ่และผ่้บัริ่่ห่าริ่

-	ไมู�มู่	-

ส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ 1212 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



หน้าที่่�แลิะคุวามรับผ่ิด้ชอบของเลิขานุการบริษ์ัที่
	 คัณะกรรมูการบริษััทั	 ได้มู่มูติ่แต่�งตั่�ง	 น์ายด่ษัิต่	 จังส่ัทัธิน์ามูณ่				

ดำารงต่ำาแห์น์่งเป็น์เลข้าน่์การบริษััทั	 ตั่�งแต่�วัิน์ทั่�	 19	 ธิัน์วิาคัมู	 2551								

ซึ�งเลข้าน่์การบริษัทััจัะต่อ้งปฏิิบตั่หิ์น้์าทั่�ต่ามูท่ั�กำาห์น์ดใน์มูาต่รา	89/15	

และมูาต่รา	89/16	ข้องพระราชบญัญตั่หิ์ลกัทัรพัยแ์ละต่ลาดห์ลกัทัรพัย์

(ฉบับทั่�	4)	พ.ศ.	2551	ซึ�งมู่ผู้ลบังคัับใช้ใน์วิัน์ทั่�	31	สัิงห์าคัมู	2551	

ด้วิยคัวิามูรับผู้ิดชอบ	 คัวิามูระมัูดระวัิง	 และคัวิามูซ่�อสััต่ย์ส่ัจัริต่													

รวิมูทัั�งต่อ้งปฏิิบตั่ใิห้์เป็น์ไปต่ามูกฎิห์มูาย	วัิต่ถูป่ระสังค์ั	ข้้อบงัคับับริษัทัั

มูติ่คัณะกรรมูการ	 ต่ลอดจัน์มูติ่ท่ั�ประช่มูผู้่้ถู่อห้่์น์	 ทัั�งน่์�ห์น้์าทั่�																		

และคัวิามูรับผู้ิดชอบต่ามูกฎิห์มูายข้องเลข้าน์่การบริษััทัทัมู่ดังน์่�		

1.	 จััดทัำาและเก็บรักษัาเอกสัารดังต่�อไปน์่�

	 (ก)	 ทัะเบ่ยน์กรรมูการ

	 (ข้)	 ห์นั์งส่ัอนั์ดประช่มูคัณะกรรมูการบริษััทั	 รายงาน์ประช่มู								

คัณะกรรมูการบริษััทั	และรายงาน์ประจัำาปีข้องบริษััทั

	 (คั)	 ห์น์ังสั่อน์ัดประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์	และรายงาน์ประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์

2.	 เก็บรักษัารายงาน์การมู่สั�วิน์ได้เส่ัยทั่�รายงาน์โดยกรรมูการห์ร่อ									

ผูู้้บริห์าร	 และจััดสั�งสัำาเน์ารายงาน์การมู่สั�วิน์ได้เส่ัยต่ามูมูาต่รา	

89/4	ให์ป้ระธิาน์คัณะกรรมูการ	และประธิาน์คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบ

ทัราบภายใน์	7	วิัน์ทัำาการน์ับแต่�วิัน์ทั่�บริษััทัได้รับรายงาน์น์ั�น์

3.	 ดำาเน์ิน์การอ่�น์ๆ	 ต่ามูทั่�คัณะกรรมูการกำากับต่ลาดทั่น์ประกาศ

กำาห์น์ด

 

	 น์อกจัากน่์�	 เลข้าน่์การบริษััทัยังมู่ห์น้์าทั่�อ่�น์ต่ามูทั่�บริษััทั	 ห์ร่อ										

คัณะกรรมูการบริษััทัมูอบห์มูายดังน์่�

1.	 ให้์คัำาแน์ะน์ำาเบ่�องต่้น์แก�กรรมูการบริษััทั	 เก่�ยวิกับข้้อกฎิห์มูาย	

ระเบย่บ	และข้้อบงัคับัต่�างๆ	ข้องบรษิัทัั	และต่ดิต่ามูให้์มู่การปฏิิบตั่ิ

ต่ามูอย�างถููกต่้องและสัมูำ�าเสัมูอ	 รวิมูถูึงรายงาน์การเปล่�ยน์แปลง						

ทั่�มู่น์ัยสัำาคััญแก�กรรมูการบริษััทั

2.	 ให์ค้ัำาแน์ะน์ำากรรมูการบริษัทััใน์การจัดัทัำารายงาน์การมู่สั�วิน์ได้เส่ัย

ข้องกรรมูการบรษิัทัั	และจัดัสั�งรายงาน์การมู่สั�วิน์ได้เส่ัยให้์ประธิาน์

กรรมูการบริษััทั	และประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ

3.	 ทัำาห์น้์าทั่�ใน์การดำาเนิ์น์การจััดประช่มูคัณะกรรมูการบริษััทัและ							

การประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์

4.	 จััดทัำารายงาน์สัารสัน์เทัศท่ั�สัำาคััญ	 และ/ห์ร่อสัร่ปมูต่ิการประช่มู			

คัณะกรรมูการบริษัทััเพ่�อรายงาน์ต่�อต่ลาดห์ลักทัรัพยแ์ห์�งประเทัศไทัย

ทัั�งภาษัาไทัยและภาษัาอังกฤษั

5.	 จััดทัำาร�างน์โยบายด้าน์การบริห์ารต่�างๆ	 เช�น์	 น์โยบายห์ลักการ

กำากับดูแลกิจัการ	เป็น์ต่้น์

6.		 ต่ิดต่�อประสัาน์งาน์กับห์น่์วิยงาน์ภายใน์บริษััทัให้์ปฏิิบัต่ิต่ามูมูติ่

คัณะกรรมูการบริษััทัและมูต่ิทั่�ประช่มูผูู้้ถู่อห์่้น์

7.		 ต่ิดต่�อประสัาน์งาน์กับห์น์่วิยงาน์กำากับดูแล	เช�น์	ต่ลาดห์ลักทัรัพย์

แห์�งประเทัศไทัย	 สัำานั์กงาน์คัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพย์และ

ต่ลาดห์ลักทัรัพย	์และกระทัรวิงพาณชิย	์และดูแลการเปิดเผู้ยข้้อมููล

และรายงาน์สัารสัน์เทัศต่�อห์น่์วิยงาน์ทั่�กำากับดแูล	และสัาธิารณชน์

ให์้ถููกต่้องคัรบถู้วิน์ต่ามูกฎิห์มูาย

8.		 ต่ิดต่�อส่ั�อสัารกับผูู้้ถู่อห้่์น์	 และดูแลผูู้้ถู่อห้่์น์อย�างเห์มูาะสัมูให้์ได้								

รับทัราบสัิทัธิิต่�างๆ	ข้องผูู้้ถู่อห์่้น์	และข้�าวิสัารข้องบริษััทั

9.	 ดูแลให์้บริษััทั	 และคัณะกรรมูการบริษััทัปฏิิบัต่ิต่ามูกฎิห์มูายและ

กฎิเกณฑ์์ข้องคัณะกรรมูการกำากบัห์ลักทัรพัย์และต่ลาดห์ลักทัรพัย์

และต่ลาดห์ลักทัรัพย์แห์�งประเทัศไทัย	รวิมูถูึงกฎิห์มูายทั่�เก่�ยวิข้้อง

10.	ดแูลให์ห้์น่์วิยงาน์เลข้าน่์การบริษัทััเป็น์ศนู์ย์กลางข้องข้้อมููลองคัก์ร

(Corporate	 Records)	 อาทัิ	 ห์นั์งส่ัอจัดทัะเบ่ยน์นิ์ติ่บ่คัคัล	

บริคัณห์์สัน์ธิิ	ข้้อบังคัับ	ทัะเบ่ยน์ผูู้้ถู่อห้่์น์	และใบอน์่ญาต่ประกอบ

ธิ่รกิจัต่�างๆ	เป็น์ต่้น์

11.	จััดให้์มู่การปฐมูนิ์เทัศ	 ให้์คัำาแน์ะน์ำาแก�กรรมูการท่ั�ได้รับการ											

แต่�งต่ั�งให์มู�

12.	ห์น์้าทั่�อ่�น์ๆ	ต่ามูทั่�ได้รับมูอบห์มูายจัากบริษััทั

ส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ 1 บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 213
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เอกสารแนบ 2: 
ริ่ายละเอียดเกี�ยวกับักริ่ริ่มการิ่ของบัริ่่ษัทย่อย

	 บริษััทัย�อยทั่�มู่รายได้เกิน์กวิ�าร้อยละ	10	ข้องรายได้รวิมูต่ามูงบกำาไรข้าดทั่น์รวิมูข้องปี	2564	คั่อ	บริษััทั	พร่มู�าโกลด์	อิน์เต่อร์เน์ชั�น์แน์ล

จัำากัด	ซึ�งมู่รายช่�อคัณะกรรมูการ	คัณะกรรมูการบริห์าร	ดังต่�อไปน์่�

 ริ่ายชิ้ื�อ ค์ณะกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ษัท ค์ณะกริ่ริ่มการิ่บัริ่่ห่าริ่

 1.	 น์างปราณ่		คั่ณประเสัริฐ	 ประธิาน์กรรมูการ	 ประธิาน์กรรมูการบริห์าร

	 2.	 น์ายปร่ดา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ

	 3.	 น์างสั่น์ัน์ทัา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ	 กรรมูการบริห์าร

	 4.	 น์างสัาวิพิทัยา		เต่่ยสั่วิรรณ์	 กรรมูการ	 กรรมูการบริห์าร

	 5.	 น์ายชน์ัต่ถู์		สัรไกรกิต่ิกูล	 กรรมูการ	 กรรมูการบริห์าร

	 6.	 น์างสัาวิสั่ชาดา		ห์วิังศิริ	 กรรมูการ

	 7.	 น์างสัาวิอรน์ริน์ทัร์รัต่น์์		สัมูบูรณ์ศักดิ�	 กรรมูการ

	 8.	 น์างวิาสัน์า		แห์ทัรัพย์	 กรรมูการ

	 9.	 น์างธิัญยรัต่น์์		มูาคั่้มู	 กรรมูการ

ส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ 2 บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 215



เอกสารแนบ 3: 
ริ่ายละเอียดเกี�ยวกับัห่ัวห่น้างานต้ริ่วจุสุอบัภายใน
และห่ัวห่น้างานกำากับัด่แลการิ่ฏิ่บััต้่งานของบัริ่่ษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

อยู�ระห์วิ�างสัรรห์า

หัวหน้างานกำากับดู้แลิการปฏิิบัติงานของบริษ์ัที่
 น์ายด่ษัิต่	จังสั่ทัธิน์ามูณ่	ต่ำาแห์น์่งเลข้าน์่การบริษััทั	เป็น์หั์วิห์น์้างาน์กำากับดูแลการปฏิิบัต่ิงาน์ข้องบริษััทั	ทัั�งน์่�ประวิัต่ิข้องหั์วิห์น์้างาน์กำากับ 

ดูแลการปฏิิบัต่ิงาน์ข้องบริษััทั	สัามูารถูดูรายละเอ่ยดได้ทั่�	“เอกสัารแน์บ	1”

ส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ 3216 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



เอกสารแนบ 4: 
ทริ่ัพย์สุ่นที�ใชิ้้ในการิ่ปริ่ะกอบัธุริ่ก่จุและริ่ายละเอียดเกี�ยวกับัการิ่ปริ่ะเม่นริ่าค์าทริ่ัพย์สุ่น

1) สินที่รัพย์ถ์าวร

1.1 อสังหาริมที่รัพย์เพื�อการลิงทีุ่น

 แห่ล่งที�ต้ั�ง  ที�ต้ั�ง ขนาดพื�นที� ลักษณะกริ่ริ่มสุ่ทธ่� ภาริ่ะผ่กพันค์ำ�า ม่ลค์่าต้ามบััญชิ้ีสุุทธ่ 

      ปริ่ะกันเง่นก่้  (พันบัาท)

	กร่งเทัพฯ เลข้ทั่�ดิน์	37	ห์น์้าสัำารวิจั	166	 4,000	ต่รวิ.	 บริษััทัฯ	เป็น์	 ต่ิดภาระจัำาน์อง	 570,852	

	 	 	 	 	 เจั้าข้อง	 ดังห์มูายเห์ต่่

	 	 เลข้ทั่�ดิน์	5830	ห์น์้าสัำารวิจั	31604	 300	ต่รวิ.	 บริษััทัฯ	เป็น์	 ต่ิดภาระจัำาน์อง	 6,100

	 	 	 	 	 เจั้าข้อง		 ดังห์มูายเห์ต่่

	 	 เลข้ทั่�ดิน์	6960	ห์น์้าสัำารวิจั	20491	 34	ต่รวิ.	 บริษััทัฯ	เป็น์	 -	 600

	 	 	 	 	 เจั้าข้อง

  อาคัารห์้องช่ด	เลข้ทั่�	1093/64,68-70	 831.05		ต่ร.มู.	 บจัก.	พร่มู�าโกลด์

	 	 แข้วิงบางน์า	เข้ต่บางน์า	กร่งเทัพฯ	 	 อิน์เต่อร์เน์ชั�น์แน์ล	 -	 -

	 	 10260	 	 	 เป็น์เจั้าข้อง

  ทั่�ดิน์และอาคัาร	333/1-3	เข้ต่อ่ต่สัาห์กรรมู	 2,420	ต่ร.วิ.	 บริษััทัย�อย	 -	 9,072

	 	 สั่รน์าร่	ต่ำาบลห์น์องระเวิ่ยง	อำาเภอเมู่อง	 	 เป็น์เจั้าข้อง

	 	 จัังห์วิัดน์คัรราชสั่มูา	30000	 	 (บจัก.	แพรน์ด้า

	 	 	 	 	 ลอดจัิ�ง)	

  ริ่วมอสุังห่าริ่่มทริ่ัพย์เพื�อการิ่ลงทุน    586,624

ห่มายเห่ตุ้  :	บริษััทัฯ	ได้น์ำาอสัังห์าริมูทัรัพย์เพ่�อการลงทั่น์ข้องบริษััทัฯ	มููลคั�าสั่ทัธิิต่ามูบัญช่	ณ	วิัน์ทั่�	31	ธัิน์วิาคัมู	2564	จัำาน์วิน์เงิน์ประมูาณ	586	ล้าน์บาทั 

	 	 	 ไปจัดจัำาน์องเพ่�อคัำ�าประกัน์วิงเงิน์สัิน์เช่�อทั่�ได้รับจัากธิน์าคัารพาณิชย์	
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1.2 ที่่�ดิ้น อาคุารแลิะอุปกรณ์์ แสด้งมลูิคุา่ตามราคุาทุี่นหกัคุ่าเสื�อมราคุาสะสมแลิะคุ่าเผ่ื�อการด้้อยคุา่ของสนิที่รพัย ์(ถ้์าม)่ ณ์ วนัที่่� 31 ธุนัวาคุม 2564 

ม่รายลิะเอ่ยด้ด้ังต่อไปนี�

 แห่ล่งที�ต้ั�ง  ที�ต้ั�ง ลักษณะและ ลักษณะ ภาริ่ะผ่กพัน ม่ลค์่าสุุทธ่ห่ลัง วัต้ถึุปริ่ะสุงค์์ใน  

    ขนาดพื�นที� กริ่ริ่มสุ่ทธ่� ค์ำ�าปริ่ะกันเง่นก่้ ห่ักค์่าเสุื�อม การิ่ถึือค์ริ่อง 

       (พันบัาท) ทริ่ัพย์สุ่น  

 กริุ่งเทพฯ ทั่�ดิน์และสั�วิน์ปรับปร่ง	 ประกอบด้วิย	 บริษััทัฯ	 ต่ิดภาระจัำาน์อง	 9,433	 สัำาน์ักงาน์ให์ญ�					

	 	 28	ซ.บางน์า-ต่ราด	28	แข้วิงบางน์า	 อาคัาร	สัำาน์ักงาน์	 เป็น์เจั้าข้อง	 ดังห์มูายเห์ต่่	

	 	 เข้ต่บางน์า	กร่งเทัพฯ	10260	 และโรงงาน์เน์่�อทั่�	

	 	 	 	 2,200	ต่รวิ.

  อาคัาร	28	ซ.บางน์า-ต่ราด	28	 	 	 	 65,026

	 	 แข้วิงบางน์า	เข้ต่บางน์า	กร่งเทัพฯ

	 	 10260

  ทั่�ดิน์และสั�วิน์ปรับปร่ง						 มู่เน์่�อทั่�	 บริษััทัฯ	 ต่ิดภาระจัำาน์อง	 18,413	 โรงงาน์,

	 	 24	ซ.บางน์า-ต่ราด	28	แข้วิงบางน์า	 2,182	ต่รวิ.	 เป็น์เจั้าข้อง		 ดังห์มูายเห์ต่่	 	 อาคัารสัำาน์ักงาน์	

	 	 เข้ต่บางน์า	กร่งเทัพฯ	10260	 	 	 	 	 ให์ญ�	5	ชั�น์

  อาคัาร		24,	38	ซ.บางน์า-ต่ราด	28	 	 บริษััทัฯ	 ต่ิดภาระจัำาน์อง	 210,894	

	 	 แข้วิงบางน์า	เข้ต่บางน์า	กร่งเทัพฯ		 	 เป็น์เจั้าข้อง		 ดังห์มูายเห์ต่่

	 	 10260

  ทั่�ดิน์และสั�วิน์ปรับปร่ง	 ประกอบด้วิย	 บริษััทัฯ	 ต่ิดภาระจัำาน์อง	 8,529	 ห์อพักและ

	 	 25,27,29	ซ.ลาซาล	51	แข้วิงบางน์า	 อาคัาร	ห์อพัก	 เป็น์เจั้าข้อง	 ดังห์มูายเห์ต่่	 	 อาคัารสัโมูสัร

	 	 เข้ต่บางน์า	กร่งเทัพฯ	10260	 และอาคัารสัโมูสัร	 	 	 	 อาคัารห์ล�อห์ลอมู	

	 	 	 	 บน์เน์่�อทั่�		 	 	 	 โลห์ะ	 	

	 	 	 	 2,100	ต่รวิ.

  อาคัาร	25,27,29	ซ.ลาซาล	51	 	 	 	 3,022	 		 	

	 	 แข้วิงบางน์า	เข้ต่บางน์า	กร่งเทัพฯ	 	 	 	 	

	 	 10260

  ทั่�ดิน์และสั�วิน์ปรับปร่ง				 เน์่�อทั่�	 บริษััทัฯ	 ไมู�มู่	 38,222	 อาคัารห์ล�อห์ลอมู	

	 	 เลข้ทั่�ดิน์	5958,308,5430,5431	 1,075	ต่รวิ.	 เป็น์เจั้าข้อง	 	 	 โลห์ะ

	 	 แข้วิงบางน์า	เข้ต่บางน์า	กร่งเทัพฯ	

	 	 10260

  สั�วิน์ปรับปร่งอาคัาร		 	 	 	 13,538	 อาคัารห์ล�อห์ลอมู	

	 	 เลข้ทั่�ดิน์	5958,308,5430,5431	 	 	 	 	 โลห์ะ

	 	 แข้วิงบางน์า	เข้ต่บางน์า	กร่งเทัพฯ

	 	 10260

  ห์้องช่ด	เลข้ทั่�	1093/64,	68-70	 เน์่�อทั่�	 บจัก.พร่มู�า	 	 18,804	 สัำาน์ักงาน์

	 	 แข้วิงบางน์า	เข้ต่บางน์า	กร่งเทัพฯ	 831.05	ต่ร.มู.	 โกลด์อิน์เต่อร์	

	 	 10260	 	 	 เน์ชั�น์แน์ล

	 	 	 	 	 เป็น์เจั้าข้อง

  ทั่�ดิน์	22	แข้วิงบางน์า	เข้ต่บางน์า	 เน์่�อทั่�		 บริษััทั	 ต่ิดภาระจัำาน์อง	 5,760	 อาคัารสัำาน์ักงาน์

	 	 กร่งเทัพฯ	10260	 	 724	ต่ร.วิ.	 เป็น์เจั้าข้อง	 ดังห์มูายเห์ต่่	 	 และโรงงาน์

  สั�วิน์ปรับปร่งอาคัาร		 	 	 	 31

	 	 22	แข้วิงบางน์า	เข้ต่บางน์า	กร่งเทัพฯ

	 	 10260
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 แห่ล่งที�ต้ั�ง  ที�ต้ั�ง ลักษณะและ ลักษณะ ภาริ่ะผ่กพัน ม่ลค์่าสุุทธ่ห่ลัง วัต้ถึุปริ่ะสุงค์์ใน  

    ขนาดพื�นที� กริ่ริ่มสุ่ทธ่� ค์ำ�าปริ่ะกันเง่นก่้ ห่ักค์่าเสุื�อม การิ่ถึือค์ริ่อง 

       (พันบัาท) ทริ่ัพย์สุ่น  

 ต้่าง ทั่�ดิน์และสั�วิน์ปรับปร่ง	 เน์่�อทั่�	 บริษััทั	 ต่ิดภาระจัำาน์อง	 8,650	 โรงงาน์

	 จัังห์วิัด	 332-333	ห์มูู�	6	ถู.ราชส่ัมูา-โชคัชัย		 3,200	ต่ร.วิ.	 เป็น์เจั้าข้อง	 ดังห์มูายเห์ต่่

	 	 ต่.ห์น์องระเวิ่ยง	อ.เมู่อง	จั.น์คัรราชสั่มูา

	 	 30000

  อาคัาร	332-333	ห์มูู�	6		 	 	 	 6,213

	 	 ถู.ราชสั่มูา-โชคัชัย	ต่.ห์น์องระเวิ่ยง	

	 	 อ.เมู่อง	จั.น์คัรราชสั่มูา

  ทั่�ดิน์และสั�วิน์ปรับปร่ง			 มู่เน์่�อทั่�	 บริษััทั	 ไมู�มู่	 11,648	 โรงงาน์

	 	 330	ห์มูู�	6	ถู.ราชสั่มูา-โชคัชัย	 3,200	ต่รวิ.	 เป็น์เจั้าข้อง

	 	 ต่.ห์น์องระเวิ่ยง	อ.เมู่อง	จั.น์คัรราชสั่มูา

	 	 30000

  อาคัาร	330	ห์มูู�	6	ถู.ราชสั่มูา-โชคัชัย	 	 	 	 12,293

  ต่.ห์น์องระเวิ่ยง	อ.เมู่อง	จั.น์คัรราชสั่มูา

	 	 30000

  ทั่�ดิน์	331	ห์มูู�	6	ถู.ราชส่ัมูา-โชคัชัย	 มู่เน์่�อทั่�	 	 ต่ิดภาระจัำาน์อง	 1,605

	 	 ต่.ห์น์องระเวิ่ยง	อ.เมู่อง	จั.น์คัรราชสั่มูา	 1,600	ต่รวิ.	 	 ดังห์มูายเห์ต่่

	 	 30000

  อาคัาร	331	ห์มูู�	6		ถู.ราชสั่มูา-โชคัชัย	 	 	 	

	 	 ต่.ห์น์องระเวิ่ยง	อ.เมู่อง	จั.น์คัรราชสั่มูา

	 	 30000

ต่�างประเทัศ	 อาคัาร	No.	16	Road	2A,	Bien	Hoa		 10,637	ต่ร.มู.	 บริษััทัย�อย	 ไมู�มู่	 2,955	 โรงงาน์

  Industrail	Zone	II,	Dong	Nai,	Vietnam	 	 เป็น์เจั้าข้อง

	 	 	 	 	 (Pranda	

	 	 	 	 	 Vietnam	

	 	 	 	 	 Co.,	Ltd.)

  อาคัาร	O2,	Commercial	Bldg.		 522	ต่ร.มู.	 บริษััทัย�อย	 ไมู�มู่	 32,761

	 	 A-1005,1006,	1007	Plot	no.	23-24,		 	 เป็น์เจั้าข้อง

	 	 Near	Minerva	Industrial	Estate,		 	 	(Pranda

	 	 Mulund	(W),	Mumbai-	 	 Jewerly	Private	

	 	 400080.	(India)	 	 	 Limited)

  ริ่วมที�ด่น สุ่วนปริ่ับัปริุ่งที�ด่น และอาค์าริ่    467,046

ห่มายเห่ตุ้  : กล่�มูบริษััทัฯ	ได้น์ำาทั่�ดิน์	อาคัารและอ่ปกรณ์มููลคั�าสั่ทัธิิต่ามูบัญช่	ณ	วิัน์ทั่�	31	ธิัน์วิาคัมู	2564	จัำาน์วิน์เงิน์ประมูาณ	383	ล้าน์บาทั	ไปคัำ�าประกัน์ 

	 	 	 วิงเงิน์สัิน์เช่�อทั่�ได้รับจัากธิน์าคัารพาณิชย์
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1.3 เคุรื�องจักร เคุรื�องตกแต่งแลิะเคุรื�องใช้สำานักงาน ยานพาหนะ แลิะสินที่รัพย์ระหว่างการติด้ตั�งแลิะก่อสร้าง รวมถ์ึงส่วนปรับปรุงสินที่รัพย์เช่า       

ของบริษ์ัที่ฯ แลิะบริษ์ัที่ย่อย ณ์ วันที่่� 31 ธุันวาคุม 2564 ม่ด้ังต่อไปนี�

    สุ่นทริ่ัพย์ ลักษณะกริ่ริ่มสุ่ทธ่� ภาริ่ะผ่กพันค์ำ�าปริ่ะกันเง่นก่้ ม่ลค์่าสุุทธ่ห่ลงัห่ักค์่าเสืุ�อม

       (พันบัาท) 

	 1.	 เคัร่�องจัักร	 	 บริษััทัและบริษััทัย�อย	 ไมู�มู่	 2,433

	 2.	 เคัร่�องต่กแต่�งต่ิดต่ั�งและเคัร่�องใช้สัำาน์ักงาน์	 บริษััทัและบริษััทัย�อย	 ไมู�มู่	 60,938

	 3.	 ยาน์พาห์น์ะ	 	 บริษััทัและบริษััทัย�อย	 ไมู�มู่	 433

	 4.	 สัิน์ทัรัพย์ระห์วิ�างต่ิดต่ั�งและก�อสัร้าง	 บริษััทัและบริษััทัย�อย	 ไมู�มู่	 12,194

	 5.	 สั�วิน์ปรับปร่งสัิน์ทัรัพย์เช�า	 บริษััทัย�อย	 ไมู�มู่	 96

  ริ่วม     76,094

  ริ่วมสุ่นทริ่ัพย์ – สุุทธ่    543,140

1.4 สินที่รัพย์ไม่ม่ตัวตน  

	 	 ณ	 วิัน์ทั่�	 31	 ธัิน์วิาคัมู	 2564	 บริษััทัฯ	 มู่ซอฟ์ทั์แวิร์คัอมูพิวิเต่อร์	 และเคัร่�องห์มูายการค้ัาข้องบริษััทัฯ	 และบริษััทัย�อยมู่มููลคั�าต่ามูบัญช่											

เทั�ากับ	55.37	ล้าน์บาทั	(2563	:	63.13	ล้าน์บาทั)

เคุรื�องหมายการคุ้าของบริษ์ัที่ แลิะบริษ์ัที่ย่อย

   ริ่่ปแบับั ชิ้ื�อเจุ้าของ ปริ่ะเภทสุ่นค์้า เลขทะเบัียน / ริ่ะยะเวลาค์ุ้มค์ริ่อง

   เค์ริ่ื�องห่มายการิ่ค์้า    ปริ่ะเทศที�จุดทะเบัียน

       บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14,26	 เลข้ทัะเบ่ยน์		 สัิ�น์สั่ด	23	ก.คั.	2571

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 คั300730/ไทัย

	 	 	 	 	 	 	 	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์	 สัิ�น์สั่ด	3	พ.ย.	2571

	 	 	 	 	 	 	 	 	 24812/บรูไน์

	 	 	 	 	 	 	 	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์	86975	 สัิ�น์สั่ด	13	มูิ.ย.	2566

	 	 	 	 	 	 	 	 	 โมูร็อคัโคั	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์	4-1997-	 สัิ�น์สั่ด	30	ต่.คั.	2567		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 126758/ฟิลิปปิน์สั์

	 	 	 	 	 	 	 	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์		 สัิ�น์สั่ด	17	มูิ.ย.	2574

	 	 	 	 	 	 	 	 	 IDM000382274/

	 	 	 	 	 	 	 	 	 อิน์โดน์่เซ่ย

	 	 	 	 	 	 	 	 จัำาพวิก	14,35	 เลข้ทัะเบ่ยน์		 สัิ�น์สั่ด	16	ก.คั.	2574

	 	 	 	 	 	 	 	 	 6417317/ญ่�ป่่น์

       บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	35	 เลข้ทัะเบ่ยน์	 สัิ�น์สั่ด	27	ก.พ.	2574

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 47617339/จั่น์

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์		 สัิ�น์สั่ด	27	มู.คั.	2568

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)	 	 คั231480/ไทัย

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์		 สัิ�น์สั่ด	9	พ.คั.	2567

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)	 	 คั215081/ไทัย

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์		 สัิ�น์สั่ด	9	พ.คั.	2566

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)	 	 IDM000493501/

	 	 	 	 	 	 	 	 	 อิน์โดน์่เซ่ย
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   ริ่่ปแบับั ชิ้ื�อเจุ้าของ ปริ่ะเภทสุ่นค์้า เลขทะเบัียน / ริ่ะยะเวลาค์ุ้มค์ริ่อง

   เค์ริ่ื�องห่มายการิ่ค์้า    ปริ่ะเทศที�จุดทะเบัียน

      	 H.GRINGOIRE,	SARL	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์	 สัิ�น์สั่ด	14	ธิ.คั.	2569	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 4333328/ฝ่รั�งเศสั

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์	 สัิ�น์สั่ด	20	ก.คั.	2569	

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 17000750/จั่น์

       Pranda	Jewelry	PVT.	LTD	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์		 สัิ�น์สั่ด	16	มู.คั.	2571

	 	 	 	 	 	 	 	 	 1641833/อิน์เด่ย

      	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์	 สัิ�น์สั่ด	20	ต่.คั.	2572	

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 คั323733/ไทัย

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์	 สัิ�น์สั่ด	13	ก.คั.	2569	

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 14090515/จั่น์

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์	 สัิ�น์สั่ด	23	ธิ.คั.	2573	

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 IDM000351667/

	 	 	 	 	 	 	 	 	 อิน์โดน์่เซ่ย

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์		 สัิ�น์สั่ด	16	เมู.ย.	2571

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 4-0353137-000

	 	 	 	 	 	 	 	 	 /เวิ่ยดน์ามู

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์		 สัิ�น์สั่ด	11	พ.ย.	2568

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 171112325/ไทัย

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	35	 เลข้ทัะเบ่ยน์	 สัิ�น์สั่ด	11	พ.ย.	2568	

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)	 	 171112935/ไทัย

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14,35	 เลข้ทัะเบ่ยน์	 สัิ�น์สั่ด	6	พ.คั.	2569	

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 16513973/จั่น์

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14,16,35	 เลข้ทัะเบ่ยน์	 สัิ�น์สั่ด	7	สั.คั.	2569	

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)	 	 005243365/EU

       บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	25	 เลข้ทัะเบ่ยน์		 สัิ�น์สั่ด	1	มู่.คั.	2570

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 181119175/ไทัย

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์		 สัิ�น์สั่ด	12	มูิ.ย.	2570

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 คั283231	/ไทัย

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	25	 เลข้ทัะเบ่ยน์		 สัิ�น์สั่ด	2	มูิ.ย.	2570

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)	 	 5950559/ญ่�ป่่น์

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์	

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 171136705/ไทัย

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	25	 เลข้ทัะเบ่ยน์	

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 171114635/ไทัย

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	25	 เลข้ทัะเบ่ยน์	 สัิ�น์สั่ด	20	ก.คั.	2571 

       จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 21870985  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 และ	21870986/จั่น์

      	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์	 สัิ�น์สั่ด	30	พ.ย.	2570	

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 171114635/ไทัย

      	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์	 สัิ�น์สั่ด	17	พ.ย.	2572	

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 211104426/ไทัย
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   ริ่่ปแบับั ชิ้ื�อเจุ้าของ ปริ่ะเภทสุ่นค์้า เลขทะเบัียน / ริ่ะยะเวลาค์ุ้มค์ริ่อง

   เค์ริ่ื�องห่มายการิ่ค์้า    ปริ่ะเทศที�จุดทะเบัียน

      	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์	 สัิ�น์สั่ด	17	พ.ย.	2572	

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 211104403/ไทัย

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	35	 เลข้ทัะเบ่ยน์	 สัิ�น์สั่ด	17	พ.ย.	2572

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 211108850/ไทัย

      	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์		 สัิ�น์สั่ด	16	พ.คั.	2569		

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 คั258256/ไทัย

      	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์		 สัิ�น์สั่ด	26	ก.คั.	2569

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 181109638/ไทัย

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์		 สัิ�น์สั่ด	27	ธิ.คั.	2571

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 4812812	/จั่น์

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์		 สัิ�น์สั่ด	27	ก.คั.	2574

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 1439268/	ออสัเต่รเล่ย

	 	 	 	 	 	 	 บริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	 จัำาพวิก	14	 เลข้ทัะเบ่ยน์		 สัิ�น์สั่ด	23	ก.ย.	2567

	 	 	 	 	 	 	 จัำากัด	(มูห์าชน์)		 	 4041811/EU

2) นโยบายการลิงทีุ่นในบริษ์ัที่ย่อยแลิะบริษ์ัที่ร่วม
	 ณ	วิัน์ทั่�	 	 31	ธิัน์วิาคัมู	2564	บริษััทัฯ	มู่เงิน์ลงทั่น์ใน์บริษััทัย�อย	คั่อ	การลงทั่น์ใน์การผู้ลิต่	จััดจัำาห์น์่าย	และการคั้าปล่กเคัร่�องประดับแทั้							

เป็น์ห์ลัก	 และธิ่รกิจัเช�าห์อพักใน์ประเทัศ	 และบริษััทัมู่เงิน์ลงทั่น์ใน์บริษััทัร�วิมู	 ซึ�งเป็น์ธิ่รกิจัน์ำาเข้้าและจัำาห์น่์ายวัิต่ถู่ดิบโลห์ะมู่คั�า	 มู่รายละเอ่ยด							

ดังต่�อไปน์่�	

เงินลิงทีุ่นในบริษ์ัที่ย่อยตามที่่�แสด้งอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ม่รายลิะเอ่ยด้ด้ังต่อไปนี�

(ห์น์่วิย:	พัน์บาทั)

 บัริ่่ษัท  ทุนเริ่ียกชิ้ำาริ่ะแล้ว ห่น่วย   สุัดสุ่วนเง่นลงทุน  ริ่าค์าทุน
     เง่นต้ริ่า
  2564  2563   2564  2563 2564  2563
       (ริ่้อยละ)  (ริ่้อยละ)

Pranda	North	America,	Inc.	 2	 2	 พัน์เห์ร่ยญ	 100	 100	 120,283	 120,283

	 	 	 สัห์รัฐฯ

H.GRINGOIRE	s.a.r.l.	 5	 5	 ล้าน์ยูโร	 100	 100	 344,423	 344,423

Pranda	UK	Ltd.	 0.5	 0.5	 ล้าน์ปอน์ด์	 100	 100	 28,973	 28,973

Pranda	Vietnam	Co.,	Ltd.	 2.0	 1.5	 ล้าน์เห์ร่ยญ	 100	 100	 63,855	 48,180

	 	 	 สัห์รัฐฯ

บริษััทั	พร่มู�าโกลด์	อิน์เต่อร์เน์ชั�น์แน์ล	จัำากัด	 200	 200	 ล้าน์บาทั	 100	 100	 200,000	 200,000

บริษััทั	คัริสัต่อลไลน์์	จัำากัด	 7.5	 100	 ล้าน์บาทั	 96	 96	 76,760	 96,000

บริษััทั	แพรน์ด้า	ลอดจัิ�ง	จัำากัด	 15	 50	 ล้าน์บาทั	 83	 83	 12,075	 41,125

Pranda	Jewelry	Private	Limited	 150	 150	 ล้าน์รูปี	 51	 51	 213,439	 213,439

	 	 	 อิน์เด่ย

รวิมู	 	 	 	 	 	 1,059,808	 1,092,423

ห์ัก:	คั�าเผู้่�อการด้อยคั�าข้องเงิน์ลงทั่น์	 	 	 	 	 	 (540,539)	 (540,539)

เงิน์ลงทั่น์ใน์บริษััทัย�อย	-	สั่ทัธิิ	 	 	 	 	 	 519,269	 551,884

ส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ 4222 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



	 บริษััทัฯ	ไมู�มู่เงิน์ปัน์ผู้ลรับจัากการลงทั่น์ใน์บริษััทัย�อยใน์ระห์วิ�างปี	2564	และ	2563

	 ใน์ระห์วิ�างปีปัจัจั่บัน์	 บริษััทัฯได้บัน์ทัึกคั�าเผู่้�อการด้อยคั�าข้องเงิน์ลงทั่น์ใน์บริษััทัย�อยส่ัทัธิิใน์งบกำาไรข้าดทั่น์เฉพาะกิจัการสัำาห์รับปี	 2564								

เป็น์จัำาน์วิน์	36	ล้าน์บาทั	(2563	:	21	ล้าน์บาทั)

เงินลิงทีุ่นในบริษ์ัที่ร่วม

(ห์น์่วิย:	พัน์บาทั)
          งบัการิ่เง่นริ่วม
 บัริ่่ษัท  ลักษณะธุริ่ก่จุ  จุัดต้ั�งข้�น   สุัดสุ่วนเง่นลงทุน เง่นลงทุนต้ามว่ธีสุ่วนได้เสุีย
     ในปริ่ะเทศ
       2564  2563 2564  2563
       (ริ่้อยละ)  (ริ่้อยละ)

บริษััทั	เคัแซด-แพรน์ด้า	จัำากัด	 น์ำาเข้้าและจัำาห์น์่าย	 ไทัย

	 	 	 วิัต่ถู่ดิบโลห์ะมู่คั�า

	 -	ราคัาทั่น์	 	 	 40	 40	 3,600	 3,600

	 -	สั�วิน์แบ�งข้าดทั่น์สัะสัมู	 	 	 	 	 8,966	 8,161

 ริ่วมม่ลค์่าต้ามบััญชิ้ีต้ามว่ธีสุ่วนได้เสุีย     12,566 11,761

ส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ 4 บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 223



เอกสารแนบ 5 : 
นโยบัายและแนวปฏ่ิบััต่้การิ่กำากับัด่แลก่จุการิ่ จุริ่ริ่ยาบัริ่ริ่ณธุริ่ก่จุ กฏิบััต้ริ่ค์ณะกริ่ริ่มการิ่           
และค์ณะกริ่ริ่มการิ่ชิุ้ดย่อย  

	 คัณะกรรมูการบริษััทั	 ต่ระห์น์ักถูึงคัวิามูสัำาคััญการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่	 และการมู่จัรรยาบรรณธิ่รกิจั	 ซึ�งคัณะกรรมูการบริษััทัได้มู่การ

ทับทัวิน์น์โยบายต่�างๆ	รวิมูถูึงการประเมูิน์ผู้ลการปฏิิบัต่ิต่ามูน์โยบายทั่�เก่�ยวิข้้องกับห์ลักการกำากับดูแลกิจัการ	ทัั�ง	5	ห์มูวิด	ประกอบด้วิย

	 1)	 สัิทัธิิข้องผูู้้ถู่อห์่้น์	

	 2)	 การปฏิิบัต่ิต่�อผูู้ถู่อห์่้น์อย�างเทั�าเทั่ยมูกัน์	

	 3)	 บทับาทัข้องผูู้้มู่สั�วิน์ได้เสั่ย	

	 4)	 การเปิดเผู้ยข้้อมููลและคัวิามูโปร�งใสั		

	 5)	 คัวิามูรับผู้ิดชอบข้องคัณะกรรมูการ

	 ทัั�งน่์�คัณะกรรมูการบริษััทัได้น์ำาห์ลักปฏิิบัต่ิต่ามูห์ลักการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่สัำาห์รับบริษััทัจัดทัะเบ่ยน์ปี	 2560	 (Good	 Corporate												

Governance	Code:	“CG	Code”)	ทั่�กำาห์น์ดโดยสัำาน์ักงาน์คัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	(สัำาน์ักงาน์	ก.ล.ต่.)	ไปปรับใช้

ใน์การกำากับดแูลกจิัการ	ซึ�งได้แก�	1)	ต่ระห์นั์กถูงึบทับาทัและคัวิามูรับผู้ดิชอบข้องคัณะกรรมูการใน์ฐาน์ะผูู้้น์ำาองคัก์รท่ั�สัร้างคัณ่คั�าให้์แก�กจิัการ

อย�างยั�งย่น์	 2)	 กำาห์น์ดวัิต่ถู่ประสังคั์และเป้าห์มูายห์ลักข้องกิจัการทั่�เป็น์ไปเพ่�อคัวิามูยั�งย่น์	 3)	 เสัริมูสัร้างคัณะกรรมูการทั่�มู่ประสัิทัธิิผู้ล													

4)	 สัรรห์าและพัฒน์าผูู้้บริห์ารระดับสัูงและการบริห์ารบ่คัลากร	 5)	 สั�งเสัริมูน์วิัต่กรรมูและการประกอบธิ่รกิจัอย�างมู่คัวิามูรับผู้ิดชอบ																					

6)	 ดูแลให์้มู่ระบบการบริห์ารคัวิามูเสั่�ยงและการคัวิบคั่มูภายใน์ทั่�เห์มูาะสัมู	 7)	 รักษัาคัวิามูน์่าเช่�อถู่อทัางการเงิน์และการเปิดเผู้ยข้้อมููล														

และ	8)	สัน์ับสัน์่น์การมู่สั�วิน์ร�วิมูและการสั่�อสัารกับผูู้้ถู่อห์่้น์

	 โดยมู่การเปิดเผู้ยน์โยบาย	 และแน์วิปฏิิบัต่ิด้าน์การกำากับดูแลกิจัการ	 และจัรรยาบรรณธิ่รกิจั	 (Corporate	 Governance	 &	 Code	 of												

Conduct	Manual)		ซึ�งเป็น์ฉบับปรับปร่ง	คัรั�งทั่�	8	เมู่�อวิัน์ทั่�	12	พฤศจัิกายน์	2564	ไวิ้บน์เวิ็บไซต่์บริษััทัฯ

 

														 https://pranda.com/investor-relations/corporate-governance/

  ทัั�งน์่�	บริษััทัฯ	ได้จััดทัำากฎิบัต่รข้องคัณะกรรมูการ	และกฎิบัต่รข้องคัณะกรรมูการช่ดย�อยแต่�ละช่ด	โดยเปิดเผู้ยไวิ้บน์เวิ็บไซต่์ข้องบริษััทัฯ 

      

																		https://pranda.com/investor-relations/corporate-governance/charter/

ส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ 5224 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



เอกสารแนบ 6: 
ริ่ายงานของค์ณะกริ่ริ่มการิ่ต้ริ่วจุสุอบั

	 คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบข้องบริษััทั	แพรน์ด้า	จัิวิเวิลร่�	จัำากัด	(มูห์าชน์)	ณ	วินั์ทั่�	31	ธิัน์วิาคัมู	2564	ประกอบด้วิยกรรมูการ	3	ทั�าน์	ไดแ้ก�

น์ายวิ่ระชัย	ต่ัน์ต่ิก่ล	เป็น์ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ	น์างรวิิฐา	พงศ์น์่ชิต่	และน์ายจัำาน์งคั์	วิัฒน์เกสั	เป็น์กรรมูการต่รวิจัสัอบ	ซึ�งได้ปฏิิบัต่ิ

ห์น้์าทั่�ต่ามูกฎิบัต่รคัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบทั่�ได้รับอน่์มัูติ่จัากคัณะกรรมูการบริษััทั	 และต่ามูข้้อกำาห์น์ดข้องสัำานั์กงาน์คัณะกรรมูการกำากับ

ห์ลักทัรัพย์	(ก.ล.ต่)และต่ลาดห์ลักทัรัพย์แห์�งประเทัศไทัย(ต่ลทั.)

	 ใน์ปี		2564			มู่การประช่มูคัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบทัั�งสัิ�น์	4	คัรั�ง	ซึ�งกรรมูการทั่กทั�าน์ได้เข้้าร�วิมูประช่มูคัรบทั่กคัรั�ง	โดยประช่มูร�วิมูกับ

ห์ัวิห์น์้าห์น์่วิยงาน์ต่รวิจัสัอบภายใน์	ผูู้้ต่รวิจัสัอบภายใน์	และผูู้้สัอบบัญช่	โดยไมู�มู่ฝ่่ายจััดการเข้้าร�วิมูประช่มู		เพ่�อปรึกษัาห์าร่อกัน์อย�างอิสัระ

ถูึงผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน์	 ประเด็น์ท่ั�มู่น์ัยสัำาคััญข้องห์น์่วิยงาน์ต่รวิจัสัอบภายใน์	 และคัวิามูเห็์น์ข้องผูู้้สัอบบัญช่จัากการต่รวิจัสัอบรายงาน์ทัาง											

การเงิน์	

สรุปสาระสำาคุัญในการปฏิิบัติหน้าที่่�ของคุณ์ะกรรมการตรวจสอบได้้ด้ังนี�

1. การสอบที่านรายงานที่างการเงิน

		 คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบไดส้ัอบทัาน์รายงาน์ทัางการเงนิ์ทัั�งข้้อมููลทัางการเงนิ์เฉพาะกิจัการ	ข้้อมููลทัางการเงนิ์รวิมูรายไต่รมูาสัและประจัำา

ปี	 2564	 ร�วิมูกับผูู้้สัอบบัญช่รับอน่์ญาต่ทั่�มู่คัวิามูเป็น์อิสัระและสัามูารถูต่รวิจัสัอบได้	 โดยมู่การห์าร่อถึูงประเด็น์ท่ั�มู่สัาระสัำาคััญใน์รายงาน์											

ผูู้้สัอบบัญช่	 เพ่�อให์้มัู�น์ใจัวิ�า	 มู่การจััดทัำารายงาน์ทัางการเงิน์อย�างถููกต่้อง	 และเช่�อถู่อได้ต่ามูมูาต่รฐาน์การบัญช่และมูาต่รฐาน์การรายงาน์

ทัางการเงิน์		ต่ลอดจัน์พิจัารณาถูึงผู้ลกระทับจัากการเปล่�ยน์แปลงข้องมูาต่รฐาน์ดังกล�าวิ	

2. การสอบที่านรายการที่่�เก่�ยวโยงกัน

	 คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบได้พิจัารณาและสัอบทัาน์รายการทั่�เก่�ยวิโยงกัน์ห์ร่อรายการทั่�อาจัมู่คัวิามูข้ัดแย้งทัางผู้ลประโยชน์์ข้องบริษััทั							

กับบริษััทัย�อย	และบริษััทัร�วิมู	ต่ามูประกาศต่ลาดห์ลักทัรัพย์แห์�งประเทัศไทัย	และคัณะกรรมูการกำากับห์ลักทัรัพย์และต่ลาดห์ลักทัรัพย์	โดย

มู่คัวิามูเห์็น์วิ�ารายการดังกล�าวิเป็น์ไปต่ามูเง่�อน์ไข้ทัางธิ่รกิจัทัั�วิไป	มู่คัวิามูเป็น์ธิรรมู	สัมูเห์ต่่สัมูผู้ล	คัำาน์ึงถูึงผู้ลประโยชน์์สัูงสั่ดข้องธิ่รกิจัและ

ผูู้้ถู่อห์่้น์เป็น์สัำาคััญ

3. การสอบที่านการปฏิิบัติงานตามกฎหมาย การกำากับดู้แลิกิจการที่่�ด้่ การบริหารคุวามเส่�ยงแลิะระบบการคุวบคุุมภายใน

	 คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบได้สัอบทัาน์การบริห์ารจััดการ	 เพ่�อให์้เกิดการกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่	 การปฏิิบัต่ิต่ามูกฎิห์มูายและกฎิระเบ่ยบ									

ทั่�เก่�ยวิข้้อง		โดยมู่คัวิามูเห็์น์วิ�ารายการท่ั�บรษิัทััต้่องปฏิิบตั่ติ่ามูกฎิห์มูายวิ�าด้วิยห์ลักทัรพัย์และต่ลาดห์ลักทัรพัย์		ข้้อกำาห์น์ดข้องต่ลาดห์ลักทัรพัย์

แห์�งประเทัศไทัย	และกฎิห์มูายเก่�ยวิข้้องกับธิ่รกิจัทั่�ได้สัอบทัาน์น์ั�น์มู่คัวิามูเพ่ยงพอ	และมู่การปฏิิบัต่ิถููกต่้องคัรบถู้วิน์	

	 บรษิัทััฯ	ได้รับการต่�ออาย่รับรองการเป็น์สัมูาชกิข้องแน์วิร�วิมูปฏิิบติั่ข้องภาคัเอกชน์ไทัยใน์การต่�อต้่าน์ทัจ่ัริต่	เมู่�อวัิน์ท่ั�	7	กมู่ภาพนั์ธ์ิ		2563	

คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบจัึงมู่คัวิามูมัู�น์ใจัวิ�าบริษััทัฯ	 มู่มูาต่รการเพ่ยงพอใน์การต่�อต่้าน์	 และการต่รวิจัพบการทั่จัริต่และคัอร์รัปชั�น์อย�างมู่

ประสัิทัธิิผู้ล

	 ทัั�งน่์�คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบยังให้์คัวิามูสัำาคััญใน์ประเด็น์คัวิามูเสั่�ยงต่�างๆ	 ข้ององคั์กรโดยได้พิจัารณาและทับทัวิน์ปัจัจััยเส่ั�ยงทั่�มู่															

ผู้ลกระทับต่�อการดำาเน์ิน์งาน์และเป้าห์มูายข้ององคั์กร	ต่ลอดจัน์ให์้คัวิามูเห์็น์ชอบผู้ลการประเมูิน์คัวิามูเพ่ยงพอข้องระบบการคัวิบคั่มูภายใน์

ต่ามูทั่�ก.ล.ต่กำาห์น์ด	ซึ�งบริษััทัมู่ระบบการคัวิบคั่มูภายใน์ทั่�เห์มูาะสัมูและเพ่ยงพอต่�อการดำาเน์ิน์ธิ่รกิจั

ส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ 6 บริิษััที่ แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 225



4. การกำากับดู้แลิงานตรวจสอบภายใน

		 คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบกำากับดูแลงาน์ต่รวิจัสัอบภายใน์	ให์ป้ฏิิบตั่สิัอดคัล้องกับมูาต่รฐาน์สัากลการปฏิิบตั่งิาน์การต่รวิจัสัอบภายใน์	พิจัารณา

อน์่มูัต่ิแผู้น์งาน์ต่รวิจัสัอบประจัำาปี		ผู้ลการปฏิิบัต่ิงาน์ข้องสัำาน์ักงาน์ต่รวิจัสัอบภายใน์และต่ิดต่ามูการดำาเน์ิน์การแก้ไข้อย�างต่�อเน์่�อง	พร้อมูทัั�งให์้

ข้้อเสัน์อแน์ะต่�อสัำานั์กงาน์ต่รวิจัสัอบภายใน์	 และฝ่่ายบริห์าร	 เพ่�อปรับปร่งการปฏิิบัต่ิงาน์ให้์มู่ระบบการคัวิบคั่มูภายใน์ท่ั�เพ่ยงพอ	 ต่ลอดจัน์ได้

พิจัารณาและให์้การสัน์ับสัน์่น์ด้าน์อัต่รากำาลังคัน์และการพัฒน์าบ่คัลากรข้องห์น์่วิยงาน์ต่รวิจัสัอบภายใน์

5. การพิจารณ์าเสนอแต่งตั�งผู่้สอบบัญช่รับอนุญาตแลิะคุ่าสอบบัญช่ประจำาปี  2564

	 คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบได้พิจัารณาคััดเล่อกผูู้้สัอบบัญช่ท่ั�มู่ผู้ลการปฏิิบัติ่งาน์	 ประสับการณ์	 คัวิามูเป็น์อิสัระ	 และคัวิามูเห์มูาะสัมูข้อง														

คั�าต่อบแทัน์โดยมู่มูต่ิเห็์น์ชอบเสัน์อต่�อกรรมูการบริษััทั	 เพ่�อพิจัารณาและข้ออน่์มูัต่ิจัากทั่�ประช่มูสัามูัญผูู้้ถู่อห้่์น์ให์้แต่�งตั่�งผูู้้สัอบบัญช่จัากบริษััทั	

สัำาน์ักงาน์	อ่	วิาย	จัำากัด	และอน์่มูัต่ิคั�าสัอบบัญช่	ประจัำาปี	2564

	 คัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบได้ปฏิิบัต่ิห์น์้าทั่�และคัวิามูรับผู้ิดชอบต่ามูทั่�ได้ระบ่ไวิ้ใน์กฏิบัต่รคัณะกรรมูการต่รวิจัสัอบ	 ใช้คัวิามูรู้คัวิามูสัามูารถู	

คัวิามูระมูัดระวิัง	มู่คัวิามูเป็น์อิสัระ	ต่ลอดจัน์ได้ให์้ข้้อคัิดเห์็น์อย�างสัร้างสัรรค์ั	 โดยมู่คัวิามูเห์็น์วิ�า	บริษััทัมู่การจััดทัำารายการทัางการเงิน์ถููกต่้อง

และเช่�อถูอ่ดได	้สัอดคัลอ้งกบัมูาต่รฐาน์การรายงาน์ทัางการเงิน์	การเปิดเผู้ยข้้อมููลระห์วิ�างกัน์ทั่�อาจัก�อให์เ้กดิคัวิามูขั้ดแยง้ทัางผู้ลประโยชน์์อย�าง

เพ่ยงพอ	มู่กระบวิน์การกำากับดูแลกิจัการทั่�ด่	กระบวิน์การบริห์ารคัวิามูเสั่�ยงและกระบวิน์การคัวิบคั่มูภายใน์ทั่�เพ่ยงพอและเห์มูาะสัมู	รวิมูทัั�งได้

ปฏิิบัต่ิต่ามูกฎิห์มูายและระเบ่ยบทั่�เก่�ยวิข้้องกับการดำาเน์ิน์ธิ่รกิจั									

                                                                           

	 	 	 	 	 	 	 	 (น์ายวิ่ระชัย	ต่ัน์ต่ิก่ล)

	 	 	 																																																										 ประธิาน์กรรมูการต่รวิจัสัอบ

ส่่วนที่่� 4 เอกสารแนบ 6226 บริิษััท แพรินด้้า จิิวเวลริ่� จิำากััด้ (มหาชน)
แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



สุอบัถึามเพ่�มเต้่มได้ที�
สัำาน์ักงาน์เลข้าน์่การบริษััทั		
E-mail:	cs@pranda.co.th;	ir@pranda.co.th		
Tel:	+662	769	9999	ต่�อ	403,	431,	436



บริษัท แพรนด�า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)  28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนาใต� เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทร : +66 2769 9999   I   โทรสาร : +66 2769 9998   I   www.pranda.com

28 ซอยบางนา-ตราด 28
แขวงบางนาใต� เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

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

บริษัท แพรนด�า จิวเวลรี� จำกัด (มหาชน) 

บริษัท แพรนด�า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข�อมูลประจำ�
รายงานประจำ� 2564
(แบบ 56-1 One Report)




