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วิสัยทัศน์

“เราจะเป็นพันธมิตรธุรกิจ
ด้านเครื่องประดับชั้นน�าของโลก
ที่ร่วมสร้างความเจริญเติบโต
และความส�าเร็จให้กับคู่ค้า
อันทรงคุณค่าของเรา”
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Production 
Recovery

 กลุ่มบริษัทแพรนด้า ได้มีการปรับโครงสร้างการด�าเนินธุรกิจ 

โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การเติบโตและแนวทางการกระจายความเส่ียง 

ทางด้านการตลาดจ�าแนกตามฐานลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ มีความสามารถ

ในการหาลูกค้ารายใหม่มาทดแทนลูกค้ารายใหญ่เดิมทีมี่ยอดการส่ังซือ้ 

สินค้าลดลงอย่างมาก จงึเป็นผลให้บริษทัฯ สามารถขยายฐานการผลิต

เพ่ิมเติมอย่างต่อเน่ืองโดยกลยุทธ์ดังกล่าวได้เร่ิมส่งผลอย่างเป็น 

รูปธรรม ซึ่งแนวโน้มน้ีจะต่อเน่ืองไปในปี 2561 เน่ืองจากเศรษฐกิจ 

ในประเทศคู่ค้าที่ส�าคัญของการผลิตเพ่ือส่งออกเร่ิมมีการฟื้นตัวแล้ว 

จึงท�าให้บริษัทฯมีสัดส่วนการขายที่มีการกระจายตัวดีย่ิงข้ึน อีกทั้ง 

ยังช่วยลดความเส่ียงในการพ่ึงพาลูกค้ารายใดรายหน่ึงมากเกินไป  

และเป็นการสร้างความภักดีของลูกค้าในระยะยาวในฐานะพันธมิตร

ทางธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

 ในปี 2561 บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญมุ ่งเน้นปรับปรุง

กระบวนการผลิตให้มีประสิทธภิาพและประสิทธผิลมากย่ิงข้ึน โดยการ

พฒันาความเชีย่วชาญของบุคลากร และการควบคุมอัตราการสญูเสีย

ในขั้นตอนการผลิต ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการผลิตได้ดียิ่งขึ้น

PRANDA
รายงานประจ�าปี 25604
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Distribution 
Consolidation

  เน่ืองด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและ 

กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ทีถ่อืเป็นตลาดใหญ่ของบริษทัฯน้ัน มีแนวโน้ม

พัฒนาการทางการตลาดไปในทิศทางที่ดีข้ึน จึงท�าให้สัดส่วนรายได ้

จากฐานธุรกิจการจัดจ�าหน่ายของกลุ่มบริษัทแพรนด้าเติบโตไปใน

ทิศทางเดียวกันกับสภาวะเศรษฐกิจโลกที่กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

  บริษทัฯ ยังคงมุ่งเน้นเสริมสร้างรายได้จากฐานการจดัจ�าหน่าย

ผ่านบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจค้าส่งในนามของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็น 

ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส และอินเดีย อีกทั้งยังครอบคลุม 

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่หลากหลายมากข้ึน อาทิ ห้างสรรพสินค้า 

ร้านค้าปลีกรายย่อย TV shopping Channel และผู้ค้าปลีกทั้ง Offline 

และ Online โดยบริษัทฯ ยังมีตัวแทนจัดจ�าหน่ายในสเปน รัสเซีย 

และญี่ปุ่น เพ่ือรองรับต่อการเติบโตของธุรกิจอีกด้วย

  ปัจจัยหลักที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจฐาน

การจัดจ�าหน่ายน้ัน คือ การเข้าถึงต่อความต้องการของตลาดและการ

เข้าใจความต้องการของลูกค้าและความต้ังใจในการท�างานร่วมกบัลูกค้า

  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง

ของสภาวการณ์ของตลาด โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับ

โครงสร้างการด�าเนินงานเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานการ 

จัดจ�าหน่ายให้ดีย่ิงขึ้น 

PRANDA
รายงานประจ�าปี 25606
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Jewelry 
Retail 
Expansion

 ธุรกิจค้าปลีก ยังคงเป็นธุรกิจที่มีสัดส่วนยอดขายที่เติบโต 

อย่างต่อเน่ือง อันเป็นผลมาจากการพัฒนาแบรนด์ของตนเองที่มี

เอกลักษณ์ ผลิตช้ินงานทีมี่คณุภาพสูงจนเป็นทีไ่ว้วางใจจากลูกค้ามาอย่าง

ยาวนาน อีกทั้งมีศักยภาพการแข่งขันในตลาดเคร่ืองประดับอัญมณีสูง 

ไม่ว่าจะเป็น Prima Gold, Prima Diamond,Prima Art และ Julia เป็นต้น 

โดยมีช่องทางการตลาดซึง่กระจายอยู่ทัง้ใน ประเทศไทย เวียดนาม และ

อินโดนีเซีย บริษัทฯ จึงมีการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือรองรับการเติบโต 

ดังกล่าว โดยการขยายฐานการค้าปลีกเพ่ือให้มีการเติบโตในระยะยาว 

ได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนด้วยการมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์สินค้าที่ 

ตอบสนองความต้องการของทกุกลุ่มลูกค้าทีมี่ความต้องการทีห่ลากหลาย 

จนเป็นที่ยอมรับในตลาดเครื่องประดับอัญมณีโลก

 เม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ ยังให้

ความส�าคัญในการพัฒนาสินค้าแบรนด์ให้แข็งแกร่งอย่างต่อเน่ือง  

เพ่ือการเติบโตที่สมดุล โดยคาดการณ์ว ่าในปี 2561 ยอดขาย 

ของกลุ่มบริษัทแพรนด้า จะเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพมากย่ิงข้ึน  

จากกลยุทธ์การขยายฐานธุรกิจค้าปลีกข้างต้น

PRANDA
รายงานประจ�าปี 25608
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 เพ่ือสานต่อวิสัยทัศน์ โดยอาศัยประสบการณ์และ

ความช�านาญในการผลิตและจัดจ�าหน่ายเคร่ืองประดับ

มากกว่า 40 ปี ผสานกับความเข้าใจตลาดเคร่ืองประดับ 

ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทแพรนด้า ได้มุ่งเน้นการท�าตลาด

แบรนด์ของตนเอง (Own Brands) และแบรนด์ที่บริษัทฯ  

ได้รับสิทธิในการผลิตและการจัดจ�าหน่าย (Licensed 

Brands) มาอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

ได้ร ่วมพัฒนาแบรนด์ที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเพ่ือ 

สนองตอบความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม

Pranda Brands 
Avenue

PRANDA
รายงานประจ�าปี 256010
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ผลิตเคร่ืองประดับอัญมณีที่ มีประสิทธิภาพ 
ใ น ด ้ า น ก า ร ป ร ะ ห ยั ด ข น า ด ก า ร ผ ลิ ต  
(Economies of Scale) ส ่งผลให ้ต ้นทุน 
ในการผลิตสินค้าเหมาะสมกบัคณุภาพของสินค้า
และได้กระจายความเส่ียงทางด้านการผลิต 
เพ่ือให้ครอบคลุมแทบทุกระดับราคาสินค้า 
โดยกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงานใน 3 ประเทศ ได้แก่ 
ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ป ัจจุบัน  
บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตประมาณ 4 ล้านช้ิน 
ต่อปี อกีทัง้มีศนูย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ได้อย่างครอบคลุม

หมายเหตุ: 1) ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

 2) ราคาหุ้นเฉลี่ย อัตราก�าไรต่อหุ้น และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ส�าหรับช่วงเวลา 17 ปี

Group Structure
 Pranda Group ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจ�าหน่าย และค้าปลีกเคร่ืองประดับแท้เป็นหลัก ปัจจุบันเป็นผู้น�าด้านการส่งออก 

เครื่องประดับอัญมณีของไทยซึ่งมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่ส�าคัญของโลก อันได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย

บริษัทฯ มีบริษัทจัดจ�าหน่ายที่เป็นของตนเอง
และตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศเพ่ือกระจาย
ความเส่ียงทางการตลาดและการขยายตลาด 
ในเวลาเดียวกัน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีตัวแทน
จัดจ�าหน่ายรายใหญ่กระจายตามภูมิภาคที่
ส�าคัญทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ 
เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน ญี่ปุ่น และอินเดีย 
โดยมีบริษัทย่อยที่เป็นพ้ืนฐานการจัดจ�าหน่าย
ทัง้ส้ินใน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ 
ฝรั่งเศส เยอรมนี และอินเดีย

บริษทัฯ มีบริษทัย่อยทีมี่ความเช่ียวชาญในการ
บริหารจัดการค้าปลีก ซึ่งรวมถึงร้านค้าปลีก
ของบริษัทเองและการจัดจ�าหน่ายผ่านระบบ 
แฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชียและตะวันออกกลาง
เพ่ือเข้าถึงกลุ่มผู ้บริโภคเคร่ืองประดับโดย 
ตรง ปัจจุบันมี 4 บริษัท ในไทย อินโดนีเซีย 
เวียดนาม และอังกฤษ (E-commerce)

1973 - 1991 
- Pranda Design Co., Ltd.
- Pranda Jewelry PCL.
- Crystaline Co., Ltd.

1992 – 2002
- Pranda North America, Inc.
- H. Gringoire s.a.r.l.
- Primagold International Co., Ltd.
- Pranda UK Limited
- Pranda Lodging Co., Ltd.
- Pranda Vietnam Co., Ltd.
- P.T. Pranda SCL Indonesia
- KZ – PRANDA Co., Ltd.

2003 – 2017
- Pranda & Kroll GmbH & Co. KG
- Pranda Jewelry Pvt. Ltd.
- PT Pranda Marketing Indonesia

ฐานการผลิต (Production)

 Sales Contribution Gross Margin

 44% 19%

ฐานการจัดจ�าหน่าย (Distribution)

 Sales Contribution Gross Margin

 23% 24%

ฐานการค้าปลีก (Retail)

 Sales Contribution Gross Margin  

 33% 44%

TIMELINE
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งบการเงินรวม 2560 2559 2558 2557 2556

ผลการด�าเนินงาน 

รายได้จากการขาย (ล้านบาท) 2,913 2,831 2,821 3,295 3,649

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท) 829 786 847 1,001 1,038

อัตราก�าไรขั้นต้น 28.46% 27.77% 30.01% 30.39% 28.44%

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย /1 (ล้านบาท) (36) (142) (25) 76 108

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย (1.23%) (5.03%) (0.88%) 2.32% 2.96%

ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน /2 (ล้านบาท) (123) (232) (119) (7) 25

อัตราก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงาน /3 (4.21%) (8.21%) (4.22%) (0.22%) 0.68%

ก�าไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท) (161) (283) (56) 146 165

อัตราก�าไร (ขาดทุน) ของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (5.54%) (10.00%) (1.98%) 4.42% 4.51%

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,646 2,972 2,819 2,834 3,133

สินทรัพย์รวม 4,217 4,741 4,611 4,598 4,534

หนี้สินหมุนเวียน 1,853 2,182 1,878 1,430 1,367

หนี้สินรวม 2,188 2,536 2,078 1,877 1,889

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,029 2,204 2,533 2,721 2,645

อัตราผลตอบแทน

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ /4 (3.60%) (6.06%) (1.21%) 3.19% 3.62%

อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน /5 (3.43%) (5.89%) (3.41%) (0.24%) 1.48%

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น /6 (7.62%) (11.96%) (2.12%) 5.42% 6.09%

ความเสี่ยง 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.43 1.36 1.50 1.98 2.29

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว /7 (เท่า) 0.34 0.42 0.47 0.64 0.77

ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย /8 (เท่า) 1.11 (0.46) 1.29 1.96 (1.92)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.08 1.15 0.82 0.69 0.71

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)

มูลค่าหุ้นตามบัญชี 5.53 5.93 6.54 6.97 6.68

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (0.40) (0.71) (0.14) 0.36 0.40

เงินปันผลต่อหุ้น  /9 - - 0.05 0.15 0.20

จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 409.53 409.53 409.53 409.53 409.14

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

หมายเหตุ :  
 /1  ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่ายมาจากก�าไรจากการด�าเนินงานบวกกลับค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย
 /2  ก�าไรจากการด�าเนินงานค�านวณมาจากรายได้จากการขาย หักต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 /3  อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน = ก�าไรจากการด�าเนินงาน / ขายสุทธิ
 /4 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ = ก�าไรสุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
 /5 อัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุน = ก�าไรจากการด�าเนินงานหลังหักภาษี / (สินทรัพย์รวม - หนี้สินหมุนเวียนที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย)
 /6  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = ก�าไรสุทธิของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)
 /7  อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว = (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด + ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ) / หนี้สินหมุนเวียน
 /8  ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย = (กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�าเนินงาน + ภาษี) / ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�าเนินงานและลงทุน
 /9  ส�าหรับผลการด�าเนินงานของปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
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อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
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สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

 ส�าหรับปี 2560 ที่ผ่านมาธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา  

และสหภาพยุโรปยังคงใช้นโยบายทางการเงิน ทั้งอัตราดอกเบี้ยให้อยู่

ในระดับต�่า และมาตราการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) เพ่ือกระตุ้น 

การลงทุน และเพ่ิมสภาพคล่องให้แก่ระบบเศรษฐกิจ จึงเป็นผลให้

เศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนได้จากการเติบโตของทั้ง

เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และอัตราการว่างงานลดต�่า

สุดในรอบ 16 ปี และ 8 ปี ตามล�าดับ รวมทั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

 อย่างไรก็ตาม ปี 2561 ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงจากสหรัฐอเมริกา 

และสหภาพยุโรป อาทิ นโยบายทางการเงิน การคลัง การค้า  

และการลงทุน ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ปัญหาการแยกตัวของ 

สหราชอาณาจักรจากกลุ ่มประเทศยุโรป (BREXIT) ซึ่งส ่งผล 

ต่อความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์ทางการค้าในกลุ ่มยุโรป  

ความไม่แน่นอนทางการเมืองของเยอรมนี และอิตาลี เป็นต้น  

แต่ในภาพรวมของเศรษฐกิจคาดว่าน่าจะมีการฟื ้นตัวต่อเน่ือง 

ทั้งในสหรัฐอเมริกา และยุโรป 

PRANDA
รายงานประจ�าปี 256016



 ส�าหรับบริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง

ทางการเงนิ โดยคณะกรรมการบริษทัได้มีมติให้ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

(Convertible Debenture) จ�านวน 500 ล้านบาท แก่นักลงทุนเฉพาะ

เจาะจง และออกใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน

ร้อยละ 25 เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีระยะเวลา 3 ปี ราคา 

ใช้สิทธิแปลงสภาพ 1.0 บาทต่อหน่วย ในขณะเดียวกัน เพ่ือรักษา

กรรมการและพนักงานที่มีศักยภาพไว้กับองค์กร จึงออกใบส�าคัญ

แสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานในอัตราส่วนร้อยละ 5  

โดยมีระยะเวลา 3 ปี ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพ 4.0 บาทต่อหน่วย  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการขายหุ้นสามัญซื้อคืนแพรนด้า (Treasury 

Stock) ให้แก่นักลงทุน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น รวมทั้งการขาย

ที่ดินรอการพัฒนา เพื่อการบริหารสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้วยการด�าเนินการดังกล่าวจะท�าให้บริษทัฯ มีกระแสเงนิสดเพียงพอ 

ในการรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต 

 การวางกลยุทธ์ด้านการขายจะมุ่งเน้นยอดขายของฐาน 

การผลิตซึ่งเติบโตมาแล้ว 2 ปีติดต่อกัน ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องจาก

ลูกค้าที่มีศักยภาพในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรป ส�าหรับฐาน 

การจดัจ�าหน่ายจะมีการรวมตัวในเชิงธรุกจิ (Business Consolidation)  

ในรูปแบบ Omni Channel ซึ่งเป็นการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธภิาพผ่านทัง้ Online และ Offline โดยการ

เช่ือมโยงการให้บริการลูกค้าตลอดเวลา ส�าหรับฐานการค้าปลีกยังคง

เน้นการเติบโตด้วยการขยายจดุขาย และออกสินค้าใหม่อย่างสม�า่เสมอ

 ส�าหรับผลประกอบการประจ�าปี 2560 ยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 

2,831.4 ล้านบาท เป็น 2,912.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 81.5 ล้านบาท  

คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.9 สาเหตุหลักจากฐานการผลิตที่ได้รับ 

ค�าส่ังซื้อที่เพ่ิมข้ึนจากตลาดยุโรปและสหรัฐฯ ที่เป็นงานรับจ้าง

ออกแบบและผลิต (ODM) ซึง่จะเห็นว่ายอดขายมีการปรับตัวข้ึน 2 ปี

ติดต่อกันในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าการด�าเนินกลยุทธ์ 

เป็นผลส�าเร็จในระดับหน่ึง อย่างไรกต็ามกจิการยังคงมีก�าลังการผลิต

ไม่ถึงระดับการประหยัดขนาดการผลิต (Economy of Scales) 

จงึส่งผลให้ขาดทนุสุทธลิดลงจาก 283.3 ล้านบาทเหลือ 161.3 ล้านบาท 

หรือลดลง 122.0 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 43.1 แต่บริษัทฯ  

ยังคงมีฐานะทางการเงินที่ม่ันคงโดยพิจารณาได้จากหน้ีสินต่อทุน 

(Debt to Equity) เพียง 1.08 เท่า รวมทั้งบริษัทฯยังคงมีสภาพคล่อง

โดยพิจารณาได้จากอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ที่สูงถึง  

1.4 เท่า

 ส�าหรับข่าวสารที่ส�าคัญของบริษัทฯประจ�าปี 2560 มีดังนี้

 • วันที ่9 มีนาคม ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริตซึง่สะท้อนถงึการเป็นบริษทัฯ 

ที่ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกกลุ่ม

 • วันที่ 20 ตุลาคม ได้รับ CG Score เพ่ิมข้ึนจากระดับ 4  

เป็น 5 ดาว ซึ่งสะท้อนถึงบริษัทฯ มีการปฎิบัติตามหลักการก�ากับ 

ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับส�าหรับบริษัทจดทะเบียนได้อย่างสมบูรณ์  

เพื่อให้น�าไปสู่การเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

 • วันที่ 7 พฤศจิกายน ได้ขายที่ดินรอการพัฒนามูลค่า

ประมาณ 451 ล้านบาท เพ่ือจ่ายคืนหน้ีและเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ส�าหรับรองรับการเติบโต

 • วนัที่ 8 พฤจิกายน ได้รับรางวัล “Thailand Sustainability  

Investment 2017” หรือ “หุ ้นย่ังยืน” ซึ่งสะท้อนถึงบริษัทฯ  

มีการด�าเนินธรุกจิอย่างสมดุลระหว่างผลประกอบการและความรับผิด

ชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 • วันที่ 23 พฤศจิกายน ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน 

Responsible Jewellery Council (RJC) ภายใต้ขอบเขต Design & 

Manufacturer of Jewellery & Accessories ซึ่งสะท้อนถึงการเป็น 

ผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 เน่ืองด้วยบริษัทฯ มีการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการและพนักงาน ดังน้ันจึงมีการเปล่ียนตัวย่อ 

ตามข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจาก “PRANDA”  

เป็น “PDJ” ในวันที่ 19 มกราคม 2561 

 ด ้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่ สุดมิได ้ของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงปฏิบัติ 

พระราชกรณียกจินานัปการ เพ่ือปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาทีท่รง

ครองสิริราชสมบัติ ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วย คณะกรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ�ากัด (มหาชน) 

พร้อมน้อมน�าพระราชปณิธานของพระองค์ที่ได้เคยพระราชทานไว้

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการด�าเนินธุรกิจ การด�าเนินชีวิต การปฏิบัติ

งานด้วย ความต้ังใจมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ในนามของบริษัท 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไปแต่ในขณะเดียวกันการ

เสด็จข้ึนครองราชย์เพ่ือสืบราชสันตติวงศ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้น�าความปล้ืมปิติยินดี 

ยิ่งมาสู่คนไทยทั้งประเทศ

 สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่  

ขอขอบคุณผู้ถือหุ ้นและผู ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่มที่ให้ความไว้ ใจ 

และสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้ 

เช่ือม่ันว่าคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ทกุคน จะมุ่งม่ัน 

ทุ่มเทในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืนตลอดไป

   

 นายปรีดา เตียสุวรรณ์

ประธานกรรมการบริษัท

PRANDA
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คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา/คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

1. นายปรีดา  เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท

2. นางประพีร์  สรไกรกิติกูล รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียง/ กรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นางสุนันทา  เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

4. นายปราโมทย์  เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการส่งเสริมคณุค่าร่วมและความ

รับผิดชอบต่อสังคม/ กรรมการการเงนิและบริหารความเส่ียง/ กรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

5. นางปราณี  คุณประเสริฐ             กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม/ กรรมการการเงินและบริหาร 

ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

6. นางพนิดา  เตียสุวรรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

7. นางสาวพิทยา  เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

PRANDA
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8 9 10 11

12 13 14 15

8. นายวีระชัย  ตันติกุล กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน 

9. นางรวิฐา  พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

10. นายจ�านงค์  วัฒนเกส กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

11. เรือโทอนันต์  ปานะนนท์ ร.น. ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

12. รศ. สริตา  บุนนาค ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

13. นายชนัตถ์  สรไกรกิติกูล กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

14. นายเดชา  นันทนเจริญกุล กรรมการบริหาร/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

15. ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ กรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม และความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

PRANDA
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กรรมการผู้จัดการ

นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์
กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน)

นาย สันติภาพ ริยาย
กรรมการผู้จัดการ

Pranda Vietnam Co., Ltd.

Mr. Gregor Kroll
กรรมการผู้จัดการ

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG

นางปราณี คุณประเสริฐ  
กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน)

Mr. Malcolm Pink
กรรมการผู้จัดการ

Pranda UK Limited

Ms. Maureen  Loretta Kelley
กรรมการผู้จัดการ

Pranda North America, Inc.

1

3

5

2

6

4
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Mr. Vinod Tejwani
กรรมการผู้จัดการ

Pranda Jewelry Private Limited

นางสาวชลวิชา  ฤกษ์วิทูรกุล
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

Mr. Heechan Song
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เคแซด - แพรนด้า จ�ากัด

Mr. Kenny Salmon
กรรมการผู้จัดการ

PT Pranda Marketing Indonesia

นางพนิดา เตียสุวรรณ์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท แพรนด้า ลอดจิ้ง จ�ากัด

7

9

11

8

10
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่

ผู้ถือหุ้น

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทและที่ปรึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม
คณะกรรมการการเงิน
และบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ/
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ประธาน

ปรีดา  เตียสุวรรณ์ 

รองประธาน

ประพีร์  สรไกรกิติกูล

ประธาน

ปราโมทย์  เตียสุวรรณ์

ประธาน

ปราณี คุณประเสริฐ

ประธาน

ชนัตถ์  สรไกรกิติกูล

พัฒนาธุรกิจการเงินกลุ่ม
บริษัท

สื่อสารองค์กร

ประธาน

วีระชัย ตันติกุล

กลุ่มธุรกิจการผลิต กลุ่มธุรกิจจัดจ�าหน่าย กลุ่มธุรกิจค้าปลีก

กลุ่มธุรกิจสนับสนุน

Pranda Jewelry
Thailand

Pranda N.A.
USA

Primagold 
International

Thailand

Pranda SCL 
Indonesia

H. Gringoire
France

Pranda 
Marketing
Indonesia

Pranda India 

Pranda 
Lodging
Thailand

Pranda 
Vietnam

(Production)

Pranda UK Pranda 
Vietnam 
(Retail)

Crystaline
Thailand

Pranda & Kroll
Germany

PDU UK 
(Gemondo)

KZ-Pranda
Thailand
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ทิศทางของแพรนด้า

 บริษทั แพรนด้า จวิเวลร่ี จ�ากดั (มหาชน) ซึง่ด�าเนินธรุกจิด้านเคร่ืองประดับมาแล้วเป็นเวลา 4 ทศวรรษ แบ่งธรุกจิออกเป็น 2 ประเภท 

ประกอบด้วย ธุรกิจกลุ่มสินค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM) และธุรกิจกลุ่มสินค้าแบรนด์ของตนเอง (OBM) ทิศทางในอนาคตของธุรกิจ

กลุ่มสินค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM) จะมุ่งขยายธุรกิจโดยใช้ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในตลาดสร้างเสริมโอกาสการเติบโต

ของคู่ค้า ส่วนธุรกิจกลุ่มสินค้าแบรนด์ของตนเอง (OBM) จะมุ่งขยายธุรกิจโดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง และเหมาะสมกับ 

ตลาดเป้าหมายของคู่ค้า โดยบริษัทฯ วางเป้าหมายสัดส่วนรายได้ที่สมดุลกันระหว่างธุรกิจกลุ่มสินค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM)  

และธุรกิจกลุ่มสินค้า แบรนด์ของตนเอง (OBM) เพื่อวางรากฐานรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ให้เกิดการเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

 ด้านธุรกิจกลุ่มสินค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM) จะมุ่งเน้นการผลิต (Production) และการจัดจ�าหน่าย (Distribution) สินค้า

จ�านวนมากทีมี่คณุภาพระดับสากลทีม่าจากการช่างฝีมือทีทุ่ม่เทด้วยหัวใจและเอาใจใส่ ทกุรายละเอยีด (Mass Craftsmanship) เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม โดยมีแผนที่จะปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ปรับโครงสร้างในการด�าเนินธุรกิจ พัฒนา 

ความเช่ียวชาญของบุคลากร และควบคุมการสูญเสีย เพ่ือให้การผลิตมีต้นทุนที่ดีข้ึน และจะมุ่งเน้นการเพ่ิมยอดขายจากลูกค้า Top 20 

ซึง่เป็นสัดส่วนหลักของยอดขายฐานการผลิต โดยมีเป้าหมายหลักทีจ่ะเป็นบริษทัผู้ผลิตและจดัจ�าหน่ายทีมี่ประสิทธภิาพในด้านคณุภาพสินค้า

และการบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท

 ด้านธุรกิจกลุ่มสินค้าแบรนด์ของตนเอง (OBM) จะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ ช่องทางค้าปลีก (Retail) ช่องทาง

ค้าส่ง (Wholesale) และช่องทาง E-Channel ด้านช่องทางค้าปลีก (Retail) จะมุ่งพัฒนาขยายธุรกิจค้าปลีกผ่านทางร้านค้าปลีกของตนเอง 

และแฟรนไชส์ โดยมุ่งเน้นประเทศในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจ ด้านช่องทางค้าส่ง (Wholesale)  

จะมุ่งเน้นการค้าส่งเครื่องประดับไปยังผู้ค้าปลีกรายใหญ่และรายย่อย ทั้งในสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และอินเดีย และด้านช่องทาง E-Channel 

ได้มุ่งเน้นขยายฐานการจัดจ�าหน่าย ผ่านช่องทาง E-Commerce และ TV Shopping ในยุโรป โดยเฉพาะในอังกฤษ และเยอรมนี  

โดยมีเป้าหมายเพื่อขยาย ฐานลูกค้าและสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้า 

 กล่าวสรุปได้ว่า การวางเป้าหมายรากฐานสัดส่วนรายได้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่สมดุล จะน�ามาซึ่งการเติบโตของรายได้รวม 

กลุ่มบริษัทฯ อย่างยั่งยืน
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การพัฒนา และรางวัลเกียรติคุณ ของกลุ่มบริษัท

2560

รับใบรับรองระบบมาตรฐาน Responsible Jewellery Council(RJC)

 บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่  ส�านักงานใหญ่โรงงานกรุงเทพ และ สาขานครราชสีมาได้รับใบรับรองระบบ

มาตรฐาน Responsible Jewellery Council (RJC) Code of Practice ภายใต้ขอบเขต Design& Manufacturer  

of Jewellery& Accessories จากบริษัทผู้ตรวจประเมิน GlobalGROUP การได้รับการรับรองมาตรฐานสากล 

RJC ดังกล่าว จะเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยสร้างความเช่ือม่ันในเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับธุรกิจ

จิวเวลร่ี และเป็นเคร่ืองมือช่วยลดช่องว่างและความเส่ียงทั้งภายในและภายนอกได้ เพ่ือพัฒนาธุรกิจ 

อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยชื่อเสียงที่ดีน่าเชื่อถือ ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้า

“Thailand Sustainability Investment 2017” หรือ “หุ้นยั่งยืน”

 บมจ.แพรนด้า จิวเวลร่ี ได้รับการประเมินความย่ังยืนจาก 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าเป็นหนึ่งใน 65 บริษัทจดทะเบียนฯ 

รับมอบ “Thailand Sustainability Investment 2017” หรือ “หุ้นยั่งยืน” 

ผ ่านเกณฑ์การประเมินความย่ังยืนตามตัวช้ี วัดในมิติเศรษฐกิจ 

(รวมบรรษัทภิบาล) ส่ิงแวดล้อม และสังคม โดย Thailand Sustainability 

Investment หรือ “หุ้นยั่งยืน” นี้ บริษัทฯ เคยได้รับมาแล้วเมื่อปี 2558

ได้รับการรับรอง “ISO 9001:2015”

  บมจ.แพรนด้า จวิเวลร่ี  ส�านักงานใหญ่โรงงานกรุงเทพ และ สาขา

นครราชสีมา ได้รับการรับรอง “ISO 9001:2015” มาตรฐานคุณภาพ

ล่าสุดอุตสาหกรรมจิวเวลร่ีรายแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นเคร่ืองยืนยันได้

ถึงระบบบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล โดยให้ความส�าคัญกับ

บริบททั้งภายในและภายนอก เพ่ือการวางแผนบริหารจัดการองค์กร 

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงใช้แนวคิด risk-based thinking ในการ 

คิดวิเคราะห์เพื่อวางแผนจัดการความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจ

รางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ

แรงงาน”

 บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ส�านักงานใหญ่โรงงานกรุงเทพ และสาขา

นครราชสีมารับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

และสวัสดิการแรงงาน ประจ�าปี 2560” ซึ่งบริษัทฯ ได้รับรางวัล 

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 (ปี 2556- ปี 2560)

PRANDA
รายงานประจ�าปี 256024



รางวัล “สถานประกอบกิจการที่ได้น�าแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour  

Practices : GLP)”

 บริษทั แพรนด้า จวิเวลร่ี จ�ากัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา รับใบประกาศ

เกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่ได้น�าแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good  

Labour Practices : GLP) ไปใช้ และเป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบกิจการอื่น

รบัเกยีรตบิตัร บรษัิทฯ ทีเ่ข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานในโรงงาน

ขนาดกลางและขนาดเล็ก

 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา  ได้รับเกียรติบัตร 

บริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดกลาง 

และขนาดเล็กจากส�านักงานเสริมและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  

จังหวัดขอนแก่น

รับใบประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์

 บมจ. แพรนด้า จวิเวลร่ี  เข้ารับใบประกาศนียบตัรผ่านการรับรองการเป็น

สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตอย่างสมบูรณ์ จาก 

คณุชนินท์ ว่องกศุลกจิ กรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม เรอเนสซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์ 

กรุงเทพฯ  งานดังกล่าว จัดโดยแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทจุริต (Collective Action Coalition Corruption หรือ CAC) โดยได้รับการสนับสนุน

การจดัท�าโดยรัฐบาลและส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) และด�าเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นน�า อันได้แก่ 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย

รับมอบโล่ห์ ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนมูลนิธิคนตาบอด

 บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ�ากัด (มหาชน)รับมอบโล่ห์ในฐานะเป็นผู้ให้การ

สนับสนุนมูลนิธคินตาบอดแห่งประเทศไทย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้คนตาบอด

มีศักยภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตลอดระยะเวลากว่า 40ปี ในการด�าเนินธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทแพรนด้า มีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการ ด้วยแนวทางต่างๆ 

มาโดยตลอด ไม่เพียงการเปิดโอกาสในการเข้ามามีงานท�าเท่าน้ัน ยังได้มองถงึการ

สร้างความร่วมมือกบั กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และ วิทยาลัยราชสุดา 

ในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ก้าวสู่การเป็นช่างฝีมือเคร่ืองประดับส�าหรับนักเรียน

ที่พิการทางหู รวมถึงการร่วมมือกับโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม และ 

จังหวดักาญจนบรุ ีในการพัฒนาทกัษะนกัเรยีนผูพ้กิารทางหูระดบัชัน้มธัยม สาขา

วิชาช่างเครื่องประดับอัญมณี โดยสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ช่าง ตลอดจนวัตถุดิบส�าหรับใช้ในการเรียนฝึกฝน, การพาดูงาน, การสนับสนุน

จัดการแข่งขันร่วม เพ่ือสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนจัดส่งผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ และองค์ความรู้สู่นักเรียนนอกจากนี้

ยังมีความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ อันได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง และ มูลนิธิ Art for All

• ได้รับการประเมินจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน 

 และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส�าหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2560 ได้รับ 

 ผลการประเมินที่ 93.5 คะแนน

• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2560 (Corporate Governance  

 Report of Thai Listed Companies 2017) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

PRANDA
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• คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท บมจ. แพรนด้า จิวเวลร่ี รับรางวัล “เพชรพาณิชย์ 2559” สาขาผู้ประกอบการด้านสินค้า 

 อุตสาหกรรมจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท�าคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้านเศรษฐกิจ การค้า และการพาณิชย์

• บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง “ISO 9001:2015” มาตรฐานคุณภาพล่าสุดของอุตสาหกรรมจิวเวลร่ี  

 รายแรกในประเทศไทย

• แบรนด์ Prima Gold เครื่องประดับทองค�าแท้ 99.9% ภายใต้กลุ่มบริษัทแพรนด้า ได้รับคัดเลือกในฐานะ Honoree ส�าหรับการประกาศรางวัล 

 JNA Awards 2016 ประเภท Brand of the Year–Retail รางวัล JNA Awards ได้รับการยกย่องเปรียบเสมือนรางวัลออสการ์ในกลุ่มอุตสาหกรรม 

 เครื่องประดับและอัญมณี เพื่อเป็นเกียรติแก่บริษัทด้านนวัตกรรม ความเป็นเลิศ และความก้าวหน้าของการพัฒนาด้านการค้าในภูมิภาคเอเชีย 

• บมจ.แพรนด้า จิวเวลร่ี สาขานครราชสีมา รับมอบเกียรติบัตร “รับรองมาตรฐานการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 ในสถานประกอบกิจการ” จากจังหวัดนครราชสีมา

• บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด(มหาชน) สาขานครราชสีมารับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  

 ประจ�าปี 2559”จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

• บมจ.แพรนด้า จิวเวลร่ี ได้รับ “ประกาศเกียรติคุณเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัดสวัสดิการแรงงานในการจัดต้ังศูนย์เล้ียงเด็ก” 

 จากกระทรวงแรงงาน

• บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด(มหาชน) เข้ารับ “ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด” 

 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

• บริษัท แพรนด้า เวียดนาม จ�ากัด รับโล่เกียรติยศ “สนับสนุนการผลิตผลงาน ในการประกวดออกแบบเคร่ืองประดับ GIT คร้ังที่ 10” 

 จากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT

• แบรนด์สินค้า “PRIMA ART” บริษทั พรีม่าโกลด์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากดั ผลิตโดย บมจ. แพรนด้า จวิเวลร่ี ได้รับรางวัลในสาขาศลิปวัฒนธรรม 

 รางวัล “ผลิตภัณฑ์ยอดเย่ียมของประเทศไทย” ประจ�าปี 2559 หรือ Premium Products of Thailand จากกระทรวงอุตสาหกรรม

• ได้รับการประเมินจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน 

 และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส�าหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2559 อยู่ในระดับ 

 “ดีเยี่ยม+สมควรเป็นตัวอย่าง”

• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2559 (Corporate Governance  

 Report of Thai Listed Companies 2016) อยู่ในระดับ “ดีมาก”(4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 

• บริษัทฯ รับรางวัลผ่านการประเมินเข้ากลุ่ม “หุ้นยั่งยืน” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าเป็น 1 ใน51บริษัทจดทะเบียนฯ กลุ่มแรก 

 ของประเทศไทย ในงาน “Thailand Sustainability Investment 2015”หรือ “หุ้นยั่งยืน”โดยบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีความโดดเด่น 3 ด้าน 

 คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG:Environment, Social, Governance) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

• PRANDA GROUP รับรางวัลเกียรติยศด้านการส่งเสริมผู้พิการระดับนานาชาติ “Disability Matter Award 2015” ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือ 

 ระหว่าง บริษัท กรุงไทย แอคซ่า ประกันชีวิต และ Springboard Consulting โดยมอบให้กับองค์กรที่เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงาน 

 คนพิการและร่วมส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถพัฒนาศกัยภาพให้มีคณุภาพชีวิตทีดี่ข้ึนในสังคมซึง่ในปีน้ีองค์กรธรุกจิทีมี่ช่ือเสียงทัง้ในสหรัฐอเมริกา 

 ยุโรป และเอเชีย โดยในประเทศไทย มีจ�านวน 2 บริษัท ที่ได้รับก็คือ กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล และกลุ่มบริษัทแพรนด้า 

• รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจ�าปี 2558”จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

• แพรนด้า-โคราช เข้ารับใบประกาศเกยีรติคณุ “สถานประกอบการทีมี่ความมุ่งม่ัน ด�าเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภัย” เฉลิมพระเกยีรติ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

• ได้รับการประเมินจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคม 

 ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส�าหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2558 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2558(Corporate Governance  

 Report of Thai Listed Companies 2015) อยู่ในระดับ “ดีมาก”(4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

PRANDA
รายงานประจ�าปี 256026



2557

• ได้รับรางวัล “CSR Recognition 2014” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และเป็นก�าลังใจ 

 แก่บริษัทจดทะเบียนที่มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนซึ่งเป็น 1 ใน จ�านวน 45 บริษัท ที่ผ่านเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ของการประกวด CSR  

 Awards ซึ่งนับเป็นพัฒนาการด้านการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงได้ก�าหนดให้มีหน่วยงานภายในองค์กรท�าหน้าที่ 

 ขับเคลื่อนแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมไปสู่การบริหารจัดการในกระบวนการธุรกิจอย่างมีนัยส�าคัญ

• ได้การรับรองเป็น “ผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AEO (Authorized Economic Operator)” จากกรมศุลกากรซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัย 

 ระดับนานาชาติ ในด้านต่างๆ อาทิ ความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ด้านพนักงานด้านพันธมิตรธุรกิจด้านสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านยานพาหนะ 

 ด้านข้อมูลสารสนเทศขององค์กรด้านระบบการตรวจสอบย้อนหลัง และด้านมาตรการแก้ไข ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ผ่านเกณฑ์ต่างๆ เหล่าน้ี  

 อันจะเป็นผลให้ข้ันตอนในการขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และพิธีการศุลกากรทั้งในประเทศและของต่างประเทศ เกิดความรวดเร็ว  

 ท�าให้ลูกค้าพึงพอใจมากยิ่งขึ้น  

• ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ�าปี 2557” จากกรมสวัสดิการแรงงานและคุ้มครอง 

 แรงงาน

• บริษัทฯ และบจก.พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับ “เครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย”จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

 เพ่ือเป็นเกียรติแก่สถานประประกอบการ ที่มีความต้ังใจพัฒนาตนเองให้เข้าสู่มาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบการ 

 ทีผ่่านรับรองแล้ว ให้เป็นทีรู้่จกัของนักท่องเทีย่วชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถขยายตลาดสร้างโอกาสทางธรุกจิ น�าไปสู่การพัฒนาและยกระดับ 

 มาตรฐานการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มีคุณภาพสูงขึ้น

• ได้รับการ “ประกาศเกียรติคุณ จากโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นองค์กรที่สนับสนุนโครงการพัฒนาวิชาชีพ 

 เพ่ือการมีงานท�าส�าหรับเด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส” และได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกันว่าด้วยความร่วมมือ 

 ที่จะพัฒนาด้านการจัดการการเรียนรู้และสร้างโอกาสในการมีงานท�าส�าหรับเด็กนักเรียนผู้พิการทางการได้ยิน

• ได้รับ “เกยีรติบตัรการรับรองผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกนัและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกจิการ (มยส.) ประจ�าปี 2556-2559”  

 จากกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พื้นที่ 8 กระทรวงแรงงาน

• ได้รับการประเมินจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคม 

 ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส�าหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2557 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2557(Corporate Governance  

 Report of Thai Listed Companies 2014) อยู่ในระดับ “ดีมาก”(4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ได้รับรางวัลเกียรติยศ ‘’Sustainbility Initiative of the Year’’ JNA Award 2013 โดยรางวัลในคร้ังน้ีนับเป็นคร้ังที่ 2 จากคณะกรรมการ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิจากนานาชาติ ในฐานะที่บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรโดยยึดหลักความย่ังยืนของธุรกิจเป้าหมาย ด้วยการใช้หลักคุณธรรม  

 จริยธรรมเป็นเครื่องน�าทาง

• บริษัทฯ ลงทุนเพ่ิมในบริษัท Pranda & Kroll GmbH & Co. KG จ�านวน 9.6ล้านยูโร หรือประมาณ 409 ล้านบาทรวมเป็นทุนจดทะเบียน 

 และช�าระแล้วทั้งสิ้น 13 ล้านยูโร ท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 51 เป็นร้อยละ75 

• บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของ P.T. SumberkreasiCiptalogamจ�านวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 รูเปีย อินโดนีเซีย ซึ่งคิดเป็น 

 สัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นที่ออกและช�าระแล้วของ P.T. SumberkreasiCiptalogam ในราคามูลค่าตามบัญชีจ�านวน 1.4 ล้านเหรียญสิงคโปร์  

 หรือประมาณ 35 ล้านบาท และจ�าหน่ายเงินลงทุนใน P.T.SumberkreasiCiptalogam โดยขายหุ้นสามัญจ�านวน 1,240,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 

 ร้อยละ 31ของหุ้นที่ออกและช�าระแล้วของ P.T.SumberkreasiCiptalogam ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ P.T. SumberkreasiCiptalogam โดยมีมูลค่า 

 การขายประมาณ 0.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 22 ล้านบาท ซึ่งจะท�าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯลดลงจากร้อยละ 50  

 เป็นร้อยละ 19

• บริษัทฯ อนุมัติให้บริษัทย่อย Guangzhou PangdaZhubaoShoushiYouxianGongsiเลิกกิจการตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2556

• บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัดมีอ�านาจในการควบคุมการก�าหนดนโยบายทางการเงินและการด�าเนินงานรวมถึงมีอ�านาจ 

 ในการออกเสียงและส่วนได้เสียร้อยละ 55ในบริษัท PT Pranda Marketing Indonesia

• ได้รับการประเมินจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคม 

 ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส�าหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2556 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2556 (Corporate Governance  

 Report of Thai Listed Companies 2013) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) โรงงานจังหวัดนครราชสีมา ได้รับใบรับรองมาตรฐานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาน 

 ประกอบกจิการ (มยส.) ประจ�าปี 2556 พร้อมทัง้รับใบประกาศเกยีรติคณุประเภทสถานประกอบการสีขาวตามปฎิบติัการพลังแผ่นดินเอาชนะ 

 ยาเสพติดอย่างย่ังยืน ปี 2556

2556
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• ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ�าปี 2556” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

 กระทรวงแรงงาน 

• บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) โรงงานจังหวัดนครราชสีมา ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นสถานศึกษาและสถานประกอบการ 

 ที่จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ ระดับ 5 ดาว จาก นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

• บริษัท พรีม่า โกลด์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด ได้รับตราสัญลักษณ์คุ้มครองผู้บริโภค ในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2556 ประเภทผู้ผลิต 

 ทองรูปพรรณจากทองค�าบริสุทธิ์ 96.5% และจ�าหน่ายทองรูปพรรณที่จัดท�าฉลากสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย จาก นายวราเทพ รัตนากร  

 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี

2555

• บริษัทฯ ลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศจีน ชื่อบริษัท Pranda Trading (Shenzhen) Limited ทุนจดทะเบียน USD 2,000,000 หรือประมาณ  

 61 ล้านบาท เพื่อธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับในประเทศจีน

• Prand UK Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อ PDU (UK) Co.,Ltd.ในสัดส่วน 100% ซึ่งเป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก 

 จิวเวลรี่ผ่านระบบ E-Commerce 

• ได้รับรางวัลเกียรติยศ  “Manufacturer of the Year’’ JNA Award 2012” จากเวทีระดับโลกที่ฮ่องกงตอกย�้าความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรม 

 เคร่ืองประดับที่นานาชาติยอมรับ จัดข้ึนเพ่ือมอบให้กับผู้ด�าเนินธุรกิจ อัญมณีและเคร่ืองประดับที่ประสบความส�าเร็จ และได้รับการยอมรับ 

 จากภาคส่วนต่างๆ ในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในระดับสากล 

• ได้รับรางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ�าปี 2555” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

 กระทรวงแรงงาน ซึ่งได้รับทั้งส�านักงานใหญ่ (กรุงเทพฯ) และสาขา (จังหวัดนครราชสีมา)

• ได้รับการประเมินจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคม 

 ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส�าหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2555 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2555(Corporate Governance  

 Report of Thai Listed Companies 2012) อยู่ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสภากาชาดไทยในการเป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการจัดหาผู้บริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริจาค 

 โลหิตแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอมากว่า 14 ปี

• ได้รับการประกาศเกียรติคุณการเป็นองค์กรท�าคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงาน 

 ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 120 ปี

• ได้รับรางวัล “ตาราอวอร์ด” จาก เสถียรธรรมสถาน และสาวิกาสิกขาลัย ในฐานะการเป็นองค์กรที่สร้างบุญและความดี เกื้อกูลแก่สังคม

2554

• ได้รับการประเมินจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนและสมาคม 

 ส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ส�าหรับผลการประเมินโครงการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ�าปี 2554 อยู่ในระดับ “ดีเย่ียม+สมควร 

 เป็นตัวอย่าง”

• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2554 (Corporate Governance  

 Report of Thai Listed Companies 2011) อยู่ในระดับ “ดีมาก”(4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• รับโล่ประกาศเกยีรติคณุภาคธรุกจิทีส่่งเสริมอาชีพผู้พิการ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ส�านักงานส่งเสริมและพัฒนา 

 คณุภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ร่วมกบัสภาคนพิการทกุประเภทแห่งประเทศไทย ซึง่ปัจจบุนัแพรนด้าฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้พิการทกุประเภทประมาณ  

 31 คน หรือเป็นสัดส่วน 60 ต่อ 1 ซึ่งสูงกว่าที่กฎหมายก�าหนดที่ 100 ต่อ 1

• ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ใน “โครงการพัฒนาบคุลากรด้านเคร่ืองประดับและอญัมณี” กบักาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง สถาบนั 

 สมทบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื ในการสนับสนนุเงนิทนุในการด�าเนนิโครงการฯ จ�านวน 54 ล้านบาท เปน็ระยะเวลา  

 7 ปีต้ังแต่ปี 2554 ถึง 2560 เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  

 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาช่างทองหลวง วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี

• รับรางวัล “CREATIVE AWARD 2011” จากการร่วมส่งผลงานเข้าประกวด The Extreme colors of Ploiซึ่งจัดข้ึนโดย กรมส่งเสริม 

 การส่งออก กระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ 

• PRIMA GOLD รับรางวัล “PM’s Creative Award” ในสาขางานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน (Function Creations) ในฐานะที่ผลิตสินค้า 

 ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ จากหลากหลายองค์ประกอบ รวมไปถึงการน�าวัฒนธรรม และนวัตกรรมมาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า 

 หรือบริการ พร้อมทั้งการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน 
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• บริษัท แพรนด้าจิวเวลร่ี จ�ากัด (มหาชน)  โรงงานจังหวัดนครราชสีมา “ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์  

 และสวัสดิการแรงงานประจ�าปี 2554” โดยในการรับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่  2  ที่ทางบริษัทได้รับ

• สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือ แพรนด้า จิวเวลร่ี จ�ากัด ได้รับการประเมินมาตรฐานการบริหารงาน จากกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่ใน 

 เกรด A ตามมาตรฐานชี้วัด 7 ประการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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• ได้รับการประเมินจาก ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน และสมาคม 

 ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส�าหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2553 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2553 (Corporate Governance Report  

 of Thai Listed Companies 2010)อยู่ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ได้รับตราสัญลักษณ์โครงการ “ซื้อด้วยความมั่นใจ” (Buy With Confidence) จากคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอัญมณีไทยและเครื่องประดับ  

 กระทรวงพาณิชย์ นับเป็นการสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยต่อผู้ซื้อชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

2552

• ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณประเภท “องค์กรภาคธุรกิจเอกชนด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ” จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  

 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นประธานในงานมหกรรมวันคนพิการสากล

• ได้รับการประเมินจาก ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียน และสมาคม 

 ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ส�าหรับผลการประเมินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2551 และ 2552 อยู่ในระดับ 

 “ดีเยี่ยม” ติดต่อกัน 2 ปี ซ้อน 

• ได้รับการประกาศผลรายงานผลการประเมินการการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2552 (Corporate Governance Report  

 of Thai Listed Companies 2009)อยู่ในระดับ “ดีมาก”(4 ดาว) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• ได้รับการเสนอช่ือเข้าชิงรางวัล1 ใน 4 บริษัทของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (กลุ่มที่ 2) 

 เพื่อเข้าชิงรางวัล Corporate Social Responsibility Awards 2009 (รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ 

 ต่อสังคม) 

• Pranda & Kroll GmbH บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรรุกตลาดอัญมณีและเคร่ืองประดับส�าหรับสุภาพบุรุษกับบจก. บัลเดสซาริน่ี  

 จีเอ็มบีเอช ผู้น�าสินค้าแฟชั่นสุภาพบุรุษจากเยอรมนี ภายใต้แบรนด์ Baldessarini
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• ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก พณฯ รองนายกรัฐมนตรี พล.ต.สน่ัน ขจรประศาสน์ ในโอกาสที่ บริษัทฯ ได้รับการพิจารณา 

 จากกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน ให้เป็นองค์กรทีส่นองตอบต่อนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานโดยจดัต้ังสถานทีดู่แลเด็ก 

 ในสถานประกอบการที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐาน และเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบการอื่นๆ

• ได้รับเกียรติบัตรและโล่เชิดชูเกียรติในงาน “68 ปี อาชีวะไทย ก้าวไกล สู่อนาคต” จากคุณนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยกระทรวง 

 ศึกษาธิการ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ จัดการเรียนการสอน การฝึกวิชาชีพร่วมกับส�านักงาน 

 การอาชีวศึกษาเป็นอย่างดี  

• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทฯออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจ�านวน 14,251,410 หุ้น เพ่ือจัดสรรให้แก่ 

 กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) โดยไม่มีราคาเสนอขาย ใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ออก โดยมีอัตราการ 

 ใช้สิทธิคือ ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 3 บาท/หุ้น

• บริษัทฯ ได้จัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือแพรนด้า จิวเวลร่ี เพ่ือให้บริการทางด้านการเงินรูปแบบต่างๆ และโดยเฉพาะอย่างย่ิง 

 เป็นการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออม

• บริษทั คริสตอลไลน์ จ�ากดั ได้ลิขสิทธิสิ์นค้าเคร่ืองประดับภายใต้เคร่ืองหมายการค้าV&A จากพิพิธภัณฑ์วิคตอเรียแอนด์อลัเบร์ิต ประเทศองักฤษ 

 มาผลิตซึ่ง V&A นับเป็นชื่อที่รู้จักกันดีในฐานะพิพิธภัณฑ์ศิลปะตกแต่งการออกแบบและแฟชั่นจิวเวลรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

• บริษัทฯ ลงทุนเพ่ิมใน Guangzhou PangdaZhubaoShoushiYiuxianGongsi จ�านวน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐรวมเป็นทุนจดทะเบียนและ 

 ทุนที่ช�าระแล้ว 2.35 ล้านเหรียญสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 100%
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• ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ” จากการเข้าร่วมประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการ 

 พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.) ส�านักนายกรัฐมนตรี

• ได้รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) ระดับสมบูรณ์จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

• บริษัทฯ ลงทุนเพ่ิมใน บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด จ�านวน 100 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนและทุนที่ช�าระแล้ว 

 200 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 100% 

• บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในบริษัท Pranda & Kroll GmbH & Co. KG จ�านวน 2.4 ล้านยูโร หรือประมาณ 116 ล้านบาทรวมเป็นทุนจดทะเบียน 

 และช�าระแล้วทั้งสิ้น 5.34 ล้านยูโร คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 51%

• Pranda & Kroll GmbH & Co. KG ซื้อกิจการทั้งหมดของ KSV BrandGmbH ซึ่งเป็นบริษัทจัดจ�าหน่ายเครื่องประดับอัญมณีภายใต้แบรนด์  

 Christ, Cai, Merri, Michael Schumacher

• บมจ. แพรนด้า จิวเวลร่ี ร่วมทุนกับ Gunjan Jewels Pvt. Ltd. ในสัดส่วนการลงทุน 51 : 49 จัดต้ัง“Pranda Jewelry Private Limited” 

 ในประเทศอินเดีย เพื่อจัดจ�าหน่ายเครื่องประดับทองและเงินภายใต้แบรนด์ของตนเองในประเทศอินเดีย

• บริษทั พรีม่าโกลด์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากดั ผู้จดัจ�าหน่ายเคร่ืองประดับทองค�าบริสุทธิ ์24 เค “PRIMA GOLD” ได้รับรางวัล “Hot 2007 Award”  

 ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 38

 

• ได้รับพิจารณาจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นบริษัทที่มีผลการด�าเนินงานที่ดีในปี 2548 ชื่อว่า “Congratulate PRANDA as a Nominee for Best  

 Performance – Consumer Products“

• บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด เปิดตัว “สยามพรรณราย” เพ่ือความเป็นผู้น�าแห่งดีไซน์ทั้งนี้ยังได้รับรางวัล Hot Design Award  

 ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 37 ที่ผ่านมานี้

• Pranda & Kroll GmbH & Co. KG เปิดตัวเครื่องประดับแบรนด์ “Cai” ในงานInhorgenta Fair ที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี

• ได้รับพิจารณาคัดเลือกจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ให้เป็น 1 ใน 4 ขององค์กรตัวอย่างที่บริหารธุรกิจ 

 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

• PRANDA SCL ขยายโรงงานผลิตเพ่ือรองรับความต้องการของตลาดต่างประเทศ จากเดิมมีพนักงานและช่างฝีมือประมาณ 450 คน ได้เพ่ิมเป็น  

 700 คนในปัจจุบัน 

 

• ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้เป็นสถานประกอบการดีเด่น ด้านสวัสดิการแรงงาน  จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

• บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มในบริษัท คริสตอลไลน์ จ�ากัด จ�านวน 50 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท และถือครองสัดส่วนการลงทุนที่ 96% 

• บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด  ลงนามในสัญญาร่วมด�าเนินธุรกิจ กับ Tomei Gold & Jewelry Holding โดยแต่งตั้งเป็นตัวแทน 

 จัดจ�าหน่ายแบรนด์ “PRIMA GOLD” ในประเทศมาเลเซีย

• บริษทั พรีม่าโกลด์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากัด มีช่องทางการจดัจ�าหน่ายในประเทศ 48 แห่ง และต่างประเทศ 35 แห่ง รวมช่องทางการจดัจ�าหน่าย 

 ทั้งสิ้น 83 แห่ง

• บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ร่วมทุนกับ Mr. Kroll ในสัดส่วนการลงทุน 51 : 49 จัดตั้ง “Pranda & Kroll GmbH & Co. KG” ในประเทศเยอรมน ี

 เพื่อจัดจ�าหน่ายเครื่องประดับทองและเงินในประเทศเยอรมนีและทวีปยุโรป

 

• ได้รับ “รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษ” (Export Honorary Recognition) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะผู้รักษา 

 มาตรฐานสินค้า และมีมูลค่าส่งออกอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปีและเป็นบริษัทที่เคยได้รับรางวัลประเภท Best Exporter มาแล้ว

• ได้รับวุฒิบัตรรับรองมาตรฐานเครื่องประดับทองค�า 96.5% ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Century Gold” จากส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 

 ผู้บริโภค (สคบ.)

• บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ได้จัดจ�าหน่ายเครื่องประดับทองค�าบริสุทธิ์ 96.5% ภายใต้แบรนด์ “Century Gold” โดยเปิดสาขาแรก 

 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแคและในปีเดียวกันมีทั้งสิ้น 7 สาขา

2550

2549

2548

2547

PRANDA
รายงานประจ�าปี 256030



2546 

• ได้รับโล่ประกาศเกยีรติคณุให้เป็นสถานประกอบการทีมี่กจิกรรมทีเ่ป็นคณุและประโยชน์แก่แรงงานสตรี จากกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน

• ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศจีน ในนาม “Pranda Guangzhou”

• บริษทัฯ ลงทนุเพ่ิมในบริษทั พรีม่าโกลด์ อนิเตอร์เนช่ันแนล จ�ากดั จ�านวน 50 ล้านบาท รวมเป็นทนุจดทะเบยีน 100 ล้านบาท สัดส่วนการลงทนุ 100% 

• ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและตราสัญลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการที่ “รักษาสิทธิผู้บริโภคด้านฉลาก โฆษณา สัญญา” จากส�านักงาน 

 คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

• ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่ท�างาน “สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา” และได้รับใบรับรองจากส�านักอนามัยกรุงเทพมหานคร

• ได้รับคัดเลือกให้เป็นประชาคมริมคลอง คลองบางนา ตามโครงการ “คนรักคลอง” จากส�านักงานเขตบางนาบริษัทฯได้รับมอบวุฒิบัตร 

 ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การสุขาภิบาลอาหารผู้ประกอบการร้านอาหารตามที่กรุงเทพมหานคร ได้ออกบัญญัติเรื่อง “สถานที่จ�าหน่ายอาหาร 

 และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2545”

• บริษัทฯ มอบใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ�านวน 200,000,000 หน่วย มีอายุ 5 ปี (2 พฤษภาคม 2545 –  

 2 พฤษภาคม 2550)

2544 

• พนักงานบริษัทฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงสาขาช่างเคร่ืองประดับ จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ คร้ังที่ 36 ณ กรุงโซล  

 ประเทศเกาหลีใต้

• ได้รับเกียรติบัตร “โรงงานสีขาว”จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม

• บริษัทฯ มีศูนย์โชว์รูม ที่ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ประเภทการจ�าหน่ายเคร่ืองประดับอัญมณีและบริการ  

 จากบริษัทผู้ตรวจสอบประเมิน BM TRADA และสาขานครราชสีมา ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ประเภทการผลิต 

 เครื่องประดับอัญมณีในส่วนของโรงงาน จากบริษัทผู้ตรวจสอบประเมิน BVQI

2543 

• ได้รับคัดเลือก ให้เป็นผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศระดับบัตรทอง หรือ (Gold Card) จากกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ที่แสดงถึง 

 การเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ มีความมั่นคงทางการเงิน

• พนักงานของบริษัทฯ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลเหรียญเงิน ในสาขาช่างเคร่ืองประดับ จากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ  

 ครั้งที่ 18 จัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

• บริษัท คริสตอลไลน์ จ�ากัด ได้รับรางวัลผู้ส่งออกไทยดีเด่นที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเอง หรือ Prime Minister’s Export Award  

 for The Best Own Design Exporterจากกรมส่งเสริมการส่งออก 

• บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตร “ร้านอาหารสะอาด” ในฐานะเป็นสถานประกอบกิจการที่ได้มาตรฐานร้านอาหารสะอาด ประเภทที่จ�าหน่ายอาหาร  

 (ด้านกายภาพ) ซึ่งจัดโดยฝ่ายสุขาภิบาลอาหาร กองอนามัยสิ่งแวดล้อม ส�านักอนามัยกรุงเทพมหานคร

• ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศระดับบัตรทองจากกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

2542 

• บริษัทฯ และบริษัทย่อย อีก 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท พรีม่า โกลด์ จ�ากัด และ บริษัท คริสตอลไลน์ จ�ากัด ได้รับอนุมัติให้ใช้สัญลักษณ์ตราสินค้าไทย  

 (Thailand’s Brand) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าที่ได้มาตรฐาน

• ได้รับใบรับรองในฐานะเป็นสถานประกอบการส่งออกที่ปฏิบัติถูกต้องตามมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานหญิงและเด็กเชิงรุก จากกระทรวง 

 แรงงานและสวัสดิการสังคม

• พนักงานของบริษัทฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ คร้ังที่ 35 ณ เมืองมอลทรีออล ประเทศแคนาดา  

 ในสาขาช่างเครื่องประดับ
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2541

• ได้รับรางวัลสุดยอดแผนการตลาด ประเภทการท�าตลาดสินค้าใหม่ (Best Marketing of New Gold Product) และประเภทการออกแบบ 

 หน้าร้านหรือดิสเพลย์ (Best Gold Visual Merchandising) จัดโดยสมาพันธ์ผู้ผลิตทองค�าแห่งโลก

2539 

• บริษัท พรีม่า โกลด์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับรางวัล “P.M. Award ด้านผู้ส่งออกไทยดีเด่นที่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design) 

 ของตนเอง” จากรัฐบาลไทย และชนะการประกวดแข่งขัน “Golden Design Award” ที่งาน Vicenza Oro Fair ที่จัดโดย World  Gold Council  

 และงานออกแบบ “Prima Gold” จากอินโดนีเซียได้รับการตัดสินให้ชนะเลิศถึง 2 รางวัล “The Best International Award” ของอินโดนีเซียและ  

 “The Best Outstanding International Award” จาก 5 ประเทศ ในเอเชียอาคเนย์

• ขยายตลาดสู่ต่างประเทศในนาม “Primagold InternationalCo.,Ltd,” และ ร่วมลงทุนใน LG Pranda(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น KZ-PRANDA)  

 เพื่อน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายโลหะเงินและทองค�า

2538 

• ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award หรือ P.M. Award เป็นรางวัลที่รัฐบาลไทยมอบให้แก่บริษัทในฐานะผู้ส่งออกที่มีผลงานดีเด่น 

 ด้าน Best Exporter

• ขยายฐานการผลิตในต่างประเทศในนาม “Pranda VietnamCo.,Ltd,” และ “P.T. Pranda SCL Indonesia” 

• จัดตั้ง Pranda Singapore Pte. Limited เพื่อลงทุนในมาเลเซียและอินโดนีเซีย

• บริษัทฯ ได้ลงทุนจัดตั้งบริษัท แพรนด้า ลอดจิ้ง จ�ากัด เพื่อบริการด้านสวัสดิการให้กับพนักงานส�าหรับที่พักอาศัย  

2537 

• ขยายฐานการผลิตไปที่จังหวัดนครราชสีมา และฐานการจัดจ�าหน่ายภายในต่างประเทศในนาม “Pranda UK Limited”

2536 

• จัดตั้งพัฒนาศูนย์ผลิตภัณฑ์และพัฒนาตราสินค้าในนาม “PRIMA GOLD” พร้อมจัดจ�าหน่ายภายในประเทศ

2535 

• ขยายธุรกิจโดยการจัดตั้งฐานจ�าหน่ายของตนเองในต่างประเทศในนาม Pranda North America, Inc. และ Crystaline North America, Inc.  

 และ H. Gringoires.a.r.l. 

2533 

• เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้อักษรย่อ “PRANDA” 

• บริษัทฯ ได้ลงทุนจัดตั้งฐานการผลิตในนาม “Crystaline Co., Ltd.

2527 

• ขยายธุรกิจโดยการตั้งฐานการผลิตเครื่องประดับอัญมณี พร้อมเปลี่ยนชื่อมาเป็น “Pranda Jewelry”

2516 

• เริ่มด�าเนินธุรกิจส่งออกเครื่องประดับอัญมณีในนาม “Pranda Design”
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 กลุ่มบริษัท แพรนด้า (Pranda Group) ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดจ�าหน่าย และค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก ซึ่งมีการกระจาย

ฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่ส�าคัญของโลก อันได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย ปัจจุบัน บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้น�า

ด้านการส่งออกเครื่องประดับอัญมณีของไทย 

 เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติที่ประชุมอนุมัติการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท  

โดยพิจารณาให้ใช้วิสัยทัศน์เดียวกันกับปีก่อนดังนี้

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และคุณค่าร่วมของกลุ่มบริษัทแพรนด้า

 “เราจะเป็นพันธมิตรธรุกจิด้านเคร่ืองประดับช้ันน�าของโลกทีร่่วมสร้างความเจริญเติบโตและความส�าเร็จให้กบัคูค้่าอนัทรงคณุค่าของเรา”

 • ด�าเนินธุรกิจเครื่องประดับระดับงานฝีมือ โดยใช้ความเป็นมืออาชีพ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม�่าเสมอในปริมาณมาก 

 • เป็นองค์กรที่ใส่ใจต่อทุกความต้องการ และโอกาสทางธุรกิจของคู่ค้า เพื่อสร้างความส�าเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน

 • สร้างโอกาส เสริมศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับบุคลากร

 • ท�าหน้าท่ีเป็นตัวแทน และสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องประดับไทยพัฒนาก้าวสู่ระดับโลก

 • เป็นองค์กรที่ยึดม่ันผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง ยึดถือความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 

  และสังคมโดยรวม 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

PRANDA
รายงานประจ�าปี 2560

33



กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy)
1. มุ่งขยายธุรกิจกลุ่มสินค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM) โดยใช้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในตลาด สร้างเสริมโอกาสการเติบโต 

 ของคู่ค้า

2. ขยายธุรกิจสินค้าแบรนด์ของตนเอง (OBM) โดยน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง และเหมาะสมกับตลาดเป้าหมายของคู่ค้า

กลยุทธ์ Mass Craftsmanship
1. สร้างวัฒนธรรมการทุ่มเทท�างานด้วยหัวใจ เอาใจใส่ทุกรายละเอียด ด้วยแนวทางที่เป็นแก่นแท้ขององค์กรที่ยึดถือร่วมกัน (Core Values)

2. พัฒนาทักษะ ขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ในการเป็นทีมงานมืออาชีพที่เชี่ยวชาญแต่ละสายงาน

3. สร้างสุขให้กับพนักงานด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ครอบคลุมทุกด้าน อันเป็นปัจจัยสู่ความส�าเร็จ ที่สะท้อนผ่านผลงานเคร่ืองประดับ 

 คุณภาพงานฝีมือ

4. สร้างบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายงานในอนาคต ด้วยการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีในการพัฒนาช่างฝีมือจ�านวนมากอย่างต่อเน่ือง  

 และเป็นระบบ

กลยุทธ์การค้าปลีก
1. มุ่งพัฒนาแบรนด์ร้านค้าปลีกของตนเองที่น่าเชื่อถือในตลาดอาเซียน โดยมีสินค้าที่มีคุณภาพและความแตกต่างอย่างโดดเด่น

2. ขยายเครือข่ายทางการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้บริโภค ผ่านร้านค้าปลีกของตนเอง และแฟรนไชส์ 

กลยุทธ์สร้างความยั่งยืน
1. จัดสรรทรัพยากรและการบริหาร เพื่อน�าไปสู่ความสมดุลย์ ของสัดส่วนยอดขายสินค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM) 50% และสินค้า 

 แบรนด์ของตนเอง (OBM) 50%

2. พัฒนาระบบบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ รักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด สร้างระบบบริหารความเสี่ยงในกลุ่มบริษัท

3. ใช้หลักการบริหารงานความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวทางของการมีส่วนร่วม

4. ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และพันธสัญญาโลกของสหประชาชาติ (UN Global Compact)  

 อย่างเคร่งครัด

5. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

Teamwork
ผนึกก�าลังเพื่อความเป็นหนึ่ง

เรามีหัวใจที่ทุ่มเท ร่วมกันท�างาน เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

Continuous Improvement
พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

เราเป็นมืออาชีพที่เช่ียวชาญ ใฝ่หาความรู้และประสบการณ์เพ่ือพัฒนาตนเอง  

และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

Stakeholder Focus
ใส่ใจทุกสายสัมพันธ์

เราตระหนักถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กรเราเป็นส�าคัญ เราจึงมีความเอาใจใส ่

และรับผิดชอบต่อลูกค ้า คู ่ค ้า เ พ่ือนร ่วมงาน ผู ้ ถือหุ ้น ส่ิงแวดล ้อม และ  

สังคมโดยรวม

คุณค่าร่วมขององค์กร

กลยุทธ์
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2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG เพิ่มขึ้น

จ�านวน 386 ล้านบาท

 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co. 

KG เลิกกิจการตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ในระหว่างการช�าระบัญชี

PRANDA
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3. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

 บริษัทฯ มีนโยบายในการแบ่งการด�าเนินงานที่สมดุลซึ่งประกอบด้วย ฐานการผลิต ฐานการจัดจ�าหน่าย และค้าปลีก ดังรายละเอียด

ตามโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่
(Thailand)

ผลิต จัดจ�าหน่าย และค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก

ฐานการผลิต

ในประเทศ

บจก. คริสตอลไลน์

(Thailand)

ผลิตและจัดจ�าหน่าย

เคร่ืองประดับแฟชั่น

Pranda Vietnam Co., Ltd. 

(Vietnam)

ผลิต จัดจ�าหน่าย 

และค้าปลีกเครื่องประดับ

PRANDA NORTH 

AMERICA, INC. 

(USA)

จัดจ�าหน่ายเครื่องประดับแท้ 

และเครื่องประดับแฟชั่น 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

และแคนาดา

บจก. พรีม่าโกลด์ อินเตอร์

เนชั่นแนล

(Thailand)

ค้าปลีกเครื่องประดับ 

ในประเทศไทย

PRANDA U.K. LTD.

(United Kingdom)

จัดจ�าหน่าย และค้าปลีก

เครื่องประดับในประเทศ

อังกฤษและยุโรป

PT Pranda Marketing 

Indonesia 

(Indonesia)

ค้าปลีกเครื่องประดับ 

ในประเทศอินโดนีเซีย

H. GRINGOIRE S.A.R.L.

(France)

จัดจ�าหน่ายเครื่องประดับแท้

ในประเทศฝรั่งเศสและยุโรป

Pranda Jewelry Private Ltd.

(India)

จัดจ�าหน่ายเครื่องประดับแท้

ในประเทศอินเดีย

Pranda & Kroll 

GmbH & Co. KG 

(Germany)

จัดจ�าหน่ายเครื่องประดับแท้

ในประเทศเยอรมนีและยุโรป

P.T. Sumberkreasi 

Ciptalogam

(Indonesia)

ผลิตและจัดจ�าหน่าย

เคร่ืองประดับแท้

ในประเทศ

ฐานการจัดจ�าหน่าย

ต่างประเทศต่างประเทศ

ฐานการค้าปลีก

96%

100% 100%

100%

55%

100%

100%

51%

75%

19%
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

INDONESIA

UKUK

GERMANYGERMANY

FRANCEFRANCE

INDIAINDIA

THAILANDTHAILAND

VIETNAMVIETNAM

USAUSA

ฐานการผลิต ฐานการจัดจำหน�าย ฐานการค�าปลีก

 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) (“PDJ”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 ในนามของ บริษัท แพรนด้า ดีไซน์ จ�ากัด ต่อมาได้

จดัต้ัง บริษทั แพรนด้า จวิเวลร่ี จ�ากดั ข้ึนอย่างเป็นทางการเม่ือวันที ่27 เมษายน 2527 และได้น�าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2533 ซึ่งได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2537  และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 409.529 ล้านบาท เป็นทุนที่ออกและช�าระแล้ว 409.529 ล้านบาท โดยมีที่ต้ังส�านักงานใหญ่เลขที่ 28  

ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

 บริษทัฯ ด�าเนินธรุกจิเป็นผู้ผลิตจดัจ�าหน่ายและค้าปลีกเคร่ืองประดับแท้เป็นหลัก ปัจจบุนัเป็นผู้น�าด้านการส่งออกเคร่ืองประดับอญัมณี

ของไทยซึ่งมีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคที่ส�าคัญของโลก อันได้แก่ อเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชีย

 บริษัทฯ ได้วางโครงสร้างการบริหารที่สมดุลซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

PRANDA
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ฐานการผลิต (Production)

ผลิตเคร่ืองประดับอัญมณีที่มีประสิทธิภาพในด้านการประหยัดขนาด 

การผลิต (Economies of Scale) ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตสินค้า 

เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและได้กระจายความเส่ียงทางด้านการผลิต 

เพ่ือให้ครอบคลุมแทบทุกระดับราคาสินค้าโดยกลุ่มบริษัทฯ มีโรงงาน 

ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ปัจจุบันบริษัทฯ  

มีก�าลังการผลิตประมาณ 4 ล้านช้ินต่อปี อีกทั้งมีศูนย์ออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

ฐานการจัดจ�าหน่าย (Distribution)

บริษัทฯ มีบริษัทจัดจ�าหน่ายที่เป็นของตนเองและตัวแทนจ�าหน่าย 

ในต่างประเทศเพ่ือกระจายความเส่ียงทางการตลาดและการขยายตลาด

ในเวลาเดียวกนัโดยปัจจบุนับริษทัฯมีตัวแทนจดัจ�าหน่ายรายใหญ่กระจาย

ตามภูมิภาคทีส่�าคญัทัว่โลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ เยอรมนี ฝร่ังเศส

อิตาลี สเปน ญี่ปุ ่น และอินเดีย โดยมีบริษัทย่อยที่เป็นพ้ืนฐานการ 

จัดจ�าหน่ายทั้งสิ้นใน 5 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส 

เยอรมนี และอินเดีย

ฐานการค้าปลีก (Retail)

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการค้าปลีก 

ซึง่รวมถงึร้านค้าปลีกของบริษทัเองและการจดัจ�าหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ 

ครอบคลุมเอเชียและตะวันออกกลางเพ่ือเข้าถงึกลุ่มผู้บริโภคเคร่ืองประดับ

โดยตรงปัจจุบันมี 4 บริษัท ในไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และอังกฤษ 

(E-commerce)
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โครงสร้างรายได้ของ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ และบริษัทย่อย (จ�าแนกตามส่วนงาน) โดยรายได้เหล่านี้ได้ตัดรายการซื้อ / ขายระหว่างกัน

ด�าเนินการโดย
% การถือ
หุ้นของ
บริษัท

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ล้าน
บาท

%
ล้าน
บาท

%
ล้าน
บาท

%
ล้าน
บาท

%
ล้าน
บาท

%

การผลิต

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

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

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

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

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

การจัดจ�าหน่าย

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

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

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

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

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

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

การค้าปลีก

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

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

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

Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Youxian Gongsi 100 - - - - - - - - 8 0.21

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

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

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

รวมรายได้จากการค้าปลีก 948 32.12 907 31.11 908 31.05 813 24.33 734 19.43

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

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

รายได้อื่น 30 1.02 77 2.64 96 3.28 38 1.14 120 3.18

รวมรายได้อื่น 38 1.29 84 2.88 103 3.52 46 1.38 128 3.39

รายได้รวมทั้งสิ้น 2,951 100 2,915 100 2,924 100 3,341 100.00 3,777 100
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1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

     

 บริษัทฯ แบ่งลักษณะของผลิตภัณฑ์เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

 1.1 สินค้าแบรนด์ของตนเอง (OWN BRAND MANUFACTURING: OBM)

  ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสินค้าแบรนด์ตนเองที่วางต�าแหน่งทางการตลาดที่แตกต่างกันเพื่อจับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้เครื่องประดับระดับ

กลาง-สูงในหลากหลายภูมิภาค ประกอบด้วย 

  • Prima Gold เครื่องประดับทองค�าบริสุทธิ์ 99.9% เน้นจับกลุ่มลูกค้าในตลาดเอเชีย และตะวันออกกลาง

  • Prima Diamond เครื่องประดับเพชรคุณภาพสูง เน้นจับกลุ่มลูกค้าในไทย 

  • Prima Art งานศิลป์จากทองค�าบริสุทธิ์ 99.9% จับกลุ่มลูกค้าในเอเชีย

  • Julia เครื่องประดับทองค�าขาว 18K ฝังเพชร จับตลาดอินโดนีเซีย

  • Merii เครื่องประดับเงินคุณภาพสูง ฝังพลอย Cubic Zirconia จับกลุ่มลูกค้าในไทยเป็นหลัก

  • Ariva เครื่องประดับเงินแฟชั่น จับกลุ่มลูกค้าในตลาดอเมริกา

  • Cai เครื่องประดับเงินแฟชั่น จับกลุ่มลูกค้าในตลาดยุโรป

  • Gringoire เครื่องประดับทองค�า 18K ฝังอัญมณี จับกลุ่มลูกค้าในตลาดยุโรป

  • Esse เครื่องประดับแมกกาไซด์ จับกลุ่มลูกค้าในตลาดยุโรป

  • Gemondo ธุรกิจ E-Commerce และ TV Shopping ส�าหรบัเครือ่งประดบัอัญมณีแท้ จับกลุ่มลกูค้าในตลาดยโุรปเป็นหลกั

  โดยสินค้าแบรนด์ตัวเองส่วนใหญ่จัดจ�าหน่ายภายใต้ธุรกิจค้าปลีกซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจของบริษัทเป็นหลัก บางส่วนจัดจ�าหน่าย 

ภายใต้กลุ่มธุรกิจจัดจ�าหน่าย และบางส่วนจัดจ�าหน่ายตรงไปยัง Distributor และ Retailer ในภูมิภาคต่าง ๆ

 1.2 สินค้าที่ผลิตและออกแบบร่วมกับลูกค้า (ORIGINAL DESIGN MANUFACTURING: ODM)

  บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความช�านาญในด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือพัฒนาสินค้าร่วมกับลูกค้า  

(Original Design Manufacturing: ODM) ทั้งเคร่ืองประดับทองค�า เคร่ืองประดับเงิน เคร่ืองประดับทองเหลืองและแฟช่ันฝังอัญมณีหรือ

ประกอบวัสดุรูปแบบหลากหลาย ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีลูกค้าที่ส�าคัญที่เป็นแบรนด์เคร่ืองประดับกลางและสูง และร้านค้า 

จิวเวลรี่ในประเทศต่างๆ อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ออสเตรเลีย รัสเซีย และญี่ปุ่น และมีช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

ที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย โทรทัศน์ (TV) ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าปลีกเครือข่าย (Chain Store) กลุ่มธุรกิจขายผ่านแคตตาล็อก  

และการขายผ่าน website 
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2. การตลาดและการแข่งขัน

 2.1 นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมา

  ตามที่บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มสินค้าแบรนด์ตนเอง และกลุ่มสินค้าที่ผลิตและออกแบบ 

ร่วมกับลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายการตลาดที่ส�าคัญในปีที่ผ่านมาดังนี้

 

  2.1.1 กลุ่มสินค้าแบรนด์ตนเอง (Own Brand Manufacturing: OBM)

   กลยุทธ์การจ�าหน่ายกลุ่มสินค้าแบรนด์ตนเอง มุ่งเน้นการสร้างความมีเสถยีรภาพให้กบัธรุกจิของกลุ่มบริษทัในระยะยาว 

โดยมีแบรนด์สินค้าทัง้ทีเ่น้นการจ�าหน่ายผ่านช่องทางค้าปลีกของตนเอง  และแบรนด์สินค้าทีมุ่่งเน้นขายส่งผ่านยังช่องทางจดัจ�าหน่ายออนไลน์ 

และตัวแทนค้าปลีกต่างๆ ตลาดที่ส�าคัญมีดังนี้

   • ไทย บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด ซึ่งท�าธุรกิจค้าปลีกสินค้า Prima Gold, Prima Diamond, Prima 

Art และ Merii ในประเทศไทย ได้ด�าเนินการปรับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องประดับทองค�า 99.9% มุ่งเน้นสินค้ากลุ่ม Masterpiece สินค้า 

Limited Edition และสินค้า Licensed Character และได้รับการตอบทีดี่ในตลาด รวมถงึพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ของเคร่ืองประดับทองค�า 18K 

ฝังเพชร ด้วยเทคนิคพิเศษ รวมถึงปรับกลยุทธ์ด้านการส่ือสารการตลาดในช่องทางใหม่ เพ่ือให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และ 

ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย โดยสามารถรักษาระดับการเติบโตของยอดขายของกลุ่มสินค้าเคร่ืองประดับทองค�า 99.9% และเคร่ือง

ประดับทองค�า 18K ฝังเพชรอย่างต่อเนื่อง  

   • เวียดนาม บริษัท แพรนด้า เวียดนาม จ�ากัด สามารถขยายฐานลูกค้าจากการท�าการส่งเสริมการขายและการตลาด

อย่างต่อเนื่องทั้งสินค้า Prima Gold และ Prima Art  ปัจจุบันบริษัทฯ มีจุดจ�าหน่ายทั้งสิ้น 8 แห่งในเมืองโฮจิมินจ์และฮานอย โดยสินค้า Prima 

Gold สามารถขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้น และสินค้า Prima Art มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากช่องทาง Corporate Sales และการ

จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมตามช่วงเทศกาล 

   • อินโดนีเซีย บริษัท แพรนด้า มาร์เก็ตต้ิง อินโดนีเซีย จ�ากัด ซึ่งมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์แบรนด์ Julia  

เครื่องประดับทองค�า 18K ฝังเพชร ซึ่งได้ด�าเนินการปรับกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมจับกลุ่มลูกค้าผู้หญิงวัยท�างานที่มีรายได้ระดับกลางสูง 

และกลุ่มสินค้า Wedding Collection เพ่ือจับกลุ่มคู ่รักหรือคู ่แต่งงานใหม่ ปัจจุบันมีจุดจ�าหน่ายทั้งส้ิน 38 แห่งในกรุงจาการ์ต้า 

และตามเกาะต่างๆ   

 

   • อินเดีย บริษัท แพรนด้า อินเดีย จ�ากัด มุ่งเน้นการจัดจ�าหน่ายสินค้าหัตถศิลป์แผ่นภาพทองค�า 99.9% แบรนด์ 

Prima Art  ผ่านช่องทางร้านค้าปลีกเคร่ืองประดับ โดยคอลเล็กช่ันส�าคญัเป็นดีไซน์เทพเจ้าของศาสนาฮินดู ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเน่ือง 

โดยมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสการจ�าหน่ายสินค้าและรองรับกับความต้องการในตลาดอินเดีย 

   • ฝรั่งเศส บริษัท H. Gringoire มีกลยุทธ์การขายในปี 2560 โดยมุ่งเน้นเพ่ิมยอดขายต่อร้านค้าปลีกเพ่ิมข้ึน 

และลดจ�านวนร้านค้าปลีกที่สร้างยอดขายได้น้อย อีกทั้งมุ่งเน้นการจ�าหน่ายโดยให้ความส�าคัญกับกลุ่มผู้ค้าปลีกที่ถือเป็น Premium Club 

โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาแบบสินค้าเครื่องประดับ 18K  ฝังพลอยที่ใช้เทคนิคการเจียรไนพลอยเหลี่ยมพิเศษ  Gem Collection  จับกลุ่มลูกค้า

ที่ต้องการเครื่องประดับระดับ Exclusive ที่มีความพิเศษเฉพาะ เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 

   • เยอรมนี บริษัท Pranda & Kroll ผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าแบรนด์ Cai ซึ่งเป็นแบรนด์เคร่ืองประดับเงินแฟช่ัน  

ยังคงกลยุทธ์การขยายตลาดผ่านช่องทางร้านค้าปลีกออนไลน์ต่างๆ และรักษาฐานลูกค้าเดิมที่เป็นร้านค้าปลีกเคร่ืองประดับในย่านที่ส�าคัญ 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายผ่านห้างสรรพสินค้า Kaufhof  ซึ่งปัจจุบันมีจุดจ�าหน่ายแบรนด์ Cai กว่า 50 จุดจ�าหน่าย  

อีกทั้งบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์แบรนด์ Gemondo เครื่องประดับเงินฝังอัญมณีแท้คุณภาพดี จ�าหน่ายผ่าน TV Shopping 

Channel ของช่อง Channel 21 เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายอย่างชัดเจนขึ้น 

   • อังกฤษ บริษัท Pranda UK Limited มุ ่งเน ้นการท�าตลาดแบรนด์หลัก Gemondo ผ่านทางเว็บไซต์  

gemondo.co.uk โดยมีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้สามารถใช้งานผ่านจอโทรศัพท์มือถือ และแทปเล็ต ได้อย่างสะดวกขึ้น รวมถึงการท�ากลยุทธ์

เพิ่มจ�านวนผู้เข้าเยี่ยมชม เพื่อเพิ่มโอกาสในการจ�าหน่ายสินค้า 
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  2.1.2  กลุ่มสินค้าที่ผลิตและออกแบบร่วมกับลูกค้า (ODM)

   ในปี 2560 ตามท่ีเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาฟื้นตัว เป็นแรงผลักดันให้ตลาดทั่วโลกได้รับอานิสงส์ ไม่ว่าจะเป็นตลาดยุโรป

หรือเอเชีย อาทิ เยอรมนี ฝร่ังเศส จีนและญี่ปุ่น เป็นต้น โดยส�าหรับกลุ่มสินค้าที่ผลิตและออกแบบร่วมกับลูกค้า (ODM) บริษัทฯ มุ่งเน้น 

กลยุทธ์การหาลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพสูงในทั้งตลาดอเมริกาและยุโรป โดยสามารถขยายฐานลูกค้าให้กว้างข้ึนจากเดิม ซึ่งลูกค้าเหล่าน้ี 

ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีแบรนด์ของตนเองและมีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก มองหาผู้ผลิตเคร่ืองประดับที่มีความน่าเช่ือถือ  

มีความสามารถในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงในแบบดีไซน์ที่มีความประณีตและแตกต่าง มีความเข้าใจในการออกแบบพัฒนาสินค้าร่วมกัน 

เข้าใจมุมมองในเชิงการตลาด และเป็นผู้ผลิตทีไ่ด้รับการรับรองเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่คณุสมบติัเหล่าน้ีตรงกบัศกัยภาพของบริษทัฯ  

   นอกจากน้ี บริษทัฯ เล็งเห็นถงึความส�าคญัในการสร้างฐานลูกค้าทีมี่ความหลากหลาย ทัง้ในด้านประเภทธรุกจิของลูกค้า 

และด้านความหลากหลายในเชิงภูมิภาคในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เพ่ือกระจายความเส่ียงในอนาคต รวมถงึการท�างานร่วมกบัลูกค้าในรูปแบบ 

Strategic Partner ซึ่งเป็นผู้น�าด้านแบรนด์ในธุรกิจการค้าปลีก ในสหรัฐอเมริกา และได้มีการวางแผนร่วมกันในระยะยาวกับลูกค้ารายส�าคัญ  

ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันแล้ว ยังเป็นการลดความเสี่ยงในด้านการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ เป็นต้น  

ตารางแสดงสัดส่วนรายได้ในประเทศและต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้จากตลาด

ต่างประเทศ

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

รายได้จากการ

ขายในประเทศ

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

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

 2.2 สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

  อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศไทยพ่ึงพาการส่งออกเป็นหลัก พิจารณาได้จากมูลค่าการส่งออกที่สูงถึง  

12,842 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 435,399 ล้านบาท ส่งออกเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมฯนี้ในตลาดโลกได้อย่างดีเยี่ยมและต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน 

  มูลค่าการส่งออกเคร่ืองประดับเงินที่ขยายตัวร้อยละ 14.76 จากการส่งออกไปยังเยอรมนี ออสเตรเลีย จีน และฮ่องกง  

ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.25 ร้อยละ 53.19 ร้อยละ 94.62 และร้อยละ 48.37 ตามล�าดับ โดยเฉพาะจากจีนที่มีการน�าเข้าเพิ่มสูงถึงร้อยละ 94.62  

เนื่องจากมีการน�าเข้าโดยตรงจากไทยมากขึ้น จากเดิมที่น�าเข้าผ่านฮ่องกงเป็นหลัก 

  ส�าหรับคู่แข่งที่ส�าคัญได้แก่ ประเทศจีน และอินเดีย ซึ่งผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานเป็นหลักเช่นเดียวกับประเทศไทย (Labor  

Intensive) อย่างไรก็ดี เคร่ืองประดับอัญมณีของไทยยังคงมีคุณภาพในระดับที่สูงกว่าจีนและอินเดียอย่างมีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตาม 

เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันที่อาจจะรุนแรงขึ้นในอนาคต อุตสาหกรรมนี้ต้องมีการปรับตัวจากเคยรับจ้างผลิต (OEM) เป็นการร่วมออกแบบและผลิต 

(ODM) ให้มากย่ิงข้ึน เน่ืองจาก ODM สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างม่ันคง และเปล่ียนจากการแข่งขันเชิงราคาเป็นการแข่งขันเชิงคณุภาพแทน
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

  ศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯอยู่ในระดับดีมาก เน่ืองจากโครงสร้างของบริษัทฯ เก้ือหนุนต่อการแข่งขันในอนาคต โดยมีธุรกิจ

ครอบคลุมฐานการผลิต (Production Operation) ฐานการการจัดจ�าหน่าย (Distribution Operation) และฐานการค้าปลีก (Retail Operation)   

ในส่วนของฐานการผลิต (Production Operation) ที่หลากหลายในการผลิตสินค้าเคร่ืองประดับทองและเงิน และยืดหยุ่นที่จะรองรับการค�าส่ังซื้อ 

ที่หลากหลายของลูกค้าได้ อีกทั้งยังมีศูนย์ออกแบบและพัฒนาสินค้าของตนเอง (Design & Product Development Center) เพ่ือลดระยะเวลา 

ในการผลิตสินค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีฐานการจัดจ�าหน่าย (Distribution Operation) ของตนเองที่ต่างประเทศ ทั้งในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย ซึ่งสามารถ

เปิดตลาดใหม่ได้อย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีฐานการค้าปลีก (Retail Operation) โดยใช้แบรนด์ของตนเองเพ่ือกระจายความเส่ียงทางด้านตลาด 

และมองหาตลาดที่ศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

  นอกจากน้ี ในเดือนมกราคมปี 2560 รัฐบาลได้ออกประกาศมาตราการสนับสนุนไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับ

ของโลก (The World’s Jewelry Hub) โดยมี 1) มาตรการด้านภาษีที่ยกเว้นอากรขาเข้าทั้งหมดให้แก่สินค้ากลุ่มเคร่ืองประดับและอัญมณี  

2) มาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก ก�าหนดตราสัญลักษณ์กลางที่ใช้

รับประกันคุณภาพ (Hallmarking) จัดการประกวดออกแบบเครื่องประดับระดับนานาชาติ และจัดตั้งสถาบันพัฒนาช่างฝีมือ 3) มาตรการส่งเสริม

ด้านการตลาดจัดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าเครื่องประดับอัญมณีที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

  ส�าหรับแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมคาดว่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงข้ึนทั้งด้านราคาและคุณภาพสินค้า อันเน่ืองจากมีผู้ประกอบการ 

เป็นจ�านวนมากในอุตสาหกรรมน้ี ดังน้ันผู้ผลิตจึงต้องมีการเพ่ิมผลิตผล (Productivity) มากย่ิงข้ึน รวมทั้งมีการหาตลาดใหม่ๆ เพ่ือลด 

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ่งลูกค้ารายส�าคัญ อีกทั้งต้องมีการพัฒนาตลาดค้าปลีกของตนเองเพื่อกระจายความเสี่ยง 

3. การจัดหาผลิตภัณฑ์

 3.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

  บริษัทฯ ใช้การผลิตแบบปริมาณมาก (Mass Production) ส�าหรับงานในกลุ่ม Silver ส่วนงานในกลุ่ม High & Medium 

 ซึ่งเป็น “งานทอง” จะใช้การผลิตแบบจิวเวลรี่ชั้นสูง ใช้ช่างฝีมือ และเครื่องจักรอันทันสมัย โดยบริษัทจะมีเทคโนโลยีการผลิตของบริษัทเอง 

ซึ่งท�าให้สินค้าเครื่องประดับอัญมณีออกมามีความสวยงาม ทนทาน และกรรมวิธีการผลิตจะมีอัตราการสูญเสียต�่า

  การผลิตและการขายมีลักษณะเป็นฤดูกาล คือ ความต้องการของผู้ซื้อสุดท้าย (ผู้บริโภค) จะมากในช่วงเทศกาลคริสต์มาส 

และปีใหม่ แต่ก็มิได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เพราะบริษัท สามารถควบคุม และวางแผนการผลิตได้เป็นอย่างดี  

ในปี 2556 - 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีปริมาณการขายแยกเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส
2560 2559 2558 2557 2556

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1 945 32 604 21 684 24 866 26 971 27

2 627 22 710 25 562 20 736 22 760 21

3 627 22 639 23 731 26 789 24 988 27

4 714 24 878 31 844 30 904 28 930 25

รวม 4 ไตรมาส 2,913 100 2,831 100 2,821 100 3,295 100 3,649 100
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บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตย้อนหลัง 5 ปี

ฐานการผลิต
ก�าลังการผลิต (ล้านชิ้น)

2560 2559 2558 2557 2556

ในประเทศไทย

โรงงานบางนา กรุงเทพฯ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

โรงงานในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

โรงงาน คริสตอลไลน์ 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

ในต่างประเทศ

โรงงาน แพรนด้า เวียดนาม 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

รวม 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

วัตถุดิบ

             หน่วย : ล้านบาท

วัตถุดิบ 2560 2559 2558 2557 2556

ต่างประเทศ :-

โลหะทองค�า 299 331 267 225 498

โลหะเงิน - - - 2 -

ส่วนประกอบ 29 38 33 43 41

อัญมณี 53 83 52 82 74

อื่นๆ 60 55 46 58 50

รวม 441 507 398 410 663

ในประเทศ :-

โลหะทองค�า 211 156 224 242 260

โลหะเงิน 172 157 242 377 410

โลหะอัลลอย 6 2 2 2 3

ส่วนประกอบ 2 3 2 5 11

อัญมณี 282 309 305 295 309

อื่นๆ 58 54 64 101 94

รวม 731 881 681 839 1,022

รวมทั้งสิ้น 1,172 1,388 1,079 1,249 1,685
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สัดส่วนการใช้วัตถุดิบ

2560 2559 2558 2557 2556

วัตถุดิบต่างประเทศ (%) 38 37 37 33 39

วัตถุดิบในประเทศ (%) 62 63 63 67 61

รวม 100 100 100 100 100

 บริษัทจะกระจายการจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ ไปยังผู้จ�าหน่ายหลายรายและรักษาสัดส่วนการซื้อไม่ให้เกิน 30% ต่อราย และบริษัทฯ 

มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในเชิงการค้า ดังนั้น บริษัทจะมีความเสี่ยงลดลง หากมีการเปลี่ยนแปลง/สูญเสีย ผู้จ�าหน่ายรายนั้นๆ ไป

 

 3.2 กระบวนการผลิตหรือการก�าจัดวัตถุดิบเหลือใช้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  บริษทัฯ ไม่เคยมีประวัติการกระท�าผิดต่อส่ิงแวดล้อม อตุสาหกรรมเคร่ืองประดับอญัมณีจะไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเน่ืองจาก

บริษัทจะน�าวัสดุ และเศษซากจากกระบวนการผลิตกลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตใหม่ อีกทั้ง บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่ท�างาน สะอาด 

ปลอดภัย ไร้มลพิษ โดยได้รับใบรับรองระดับทองจากส�านักงานอนามัยกรุงเทพมหานครให้เป็นสถานที่ท�างานน่าอยู่ น่าท�างาน ซึ่งพิธีจัดขึ้น 

ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2545 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง 

PRANDA
รายงานประจ�าปี 2560

45



ปัจจัยความเสี่ยง

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเปล่ียนแปลงของพัฒนาการตลาดตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีในการด�าเนินธุรกิจ จากที่ฝ่ายบริหาร 

เล็งเห็นโอกาสในเชิงธรุกจิบนความเส่ียงในการประกอบธรุกจิเสมอ ช่วงระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา ได้มีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

และรุนแรงในประเทศคูค้่าต่างประเทศทีส่�าคญั รวมถงึตลาดภายในประเทศ ดังทีป่รากฏเป็นวิกฤตการณ์เร่ิมจากอเมริกาและได้แพร่กระจายไป

ทัว่ทกุภูมิภาคอย่างรวดเร็วผ่านการค้าทีเ่ช่ือมโยงโดยระบบพาณิชยกรรมจากเทคโนโลยีช้ันสูงประกอบกบัการแพร่ขยายของโซเชียลมีเดียอย่าง

กว้างขวาง จวบจนขณะน้ีสถานการณ์เร่ิมคล่ีคลายตามที่ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ บ่งช้ีถึงการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป  

รวมถึงทิศทางที่มีความชัดเจนย่ิงข้ึน อาทิ ผลการลงมติของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรป ผลการเลือกต้ังประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา 

เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในการบริหารและจัดการความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและสอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

(good corporate governance) กฏบัตรคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงและกรอบนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง (Finance & Risk Management Committee) จึงได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีหน้าที่ศึกษา ทบทวน และประเมินความเส่ียง เพ่ือก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงในเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนทบทวนนโยบายที่

เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทตามล�าดับ

    

1. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

 1.1 ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

 จากการด�าเนินกลยุทธ์ด้านการกระจายความเส่ียงทางการตลาด (Market Diversification) ครอบคลุมสหรัฐฯ กลุ่มสหภาพยุโรป  

และเอเชียน้ัน บริษัทฯได้จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทแพรนด้าที่เรียกว่า World Strategic Meeting ข้ึนมาทุกปี 

เพ่ือทบทวนทิศทางและกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทแพรนด้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกและตลาดในแต่ละ

ประเทศโดยมุ่งเน้นตลาดทีมี่ศกัยภาพแต่ยังคงรักษาฐานการตลาดเดิม ทกุแห่งเพ่ือท�าให้เกดิดุลยภาพด้านรายได้รวมจากการผลิต จดัจ�าหน่าย 

และค้าปลีกในการเติบโต พิจารณาจากงบประมาณประจ�าปี (Annual Budget) และแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Action Plan)  

ที่จัดท�าจากทุกบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ ทุกปี และแผนระยะยาว 5 ปี ระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วนนับต้ังแต่เป้าหมาย ตัวช้ีวัดผล  

การด�าเนินงาน (KPIs) แผนการตลาด การเงินและการลงทุน รวมถึงแผนปฏิบัติการ (Action Plan) อีกทั้ง ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ

การเงนิ และบริหารความเส่ียง (Finance & Risk Management Committee) เพ่ือรายงานผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษทัแพรนด้าอย่างน้อย

ทุกไตรมาสเพ่ือทราบ และปรับปรุงแผนธุรกิจให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งติดตามผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ  

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ โดยแผนงานเหล่านี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง  

 1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

 บริษัทฯ ตระหนักถึงผลลบที่เกิดข้ึนจากการพ่ึงพิงการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่ในต่างประเทศ แม้ว่าลูกค้าจะมีความสัมพันธ์ 

ที่ดีทางการค้ายาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งหากลูกค้ารายใหญ่เหล่าน้ีประสบปัญหาผลประกอบการตกต�่าจากภาวะทางเศรษฐกิจในประเทศ 

ของตนเอง อาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายของบริษัทได ้

 บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะด�าเนินการลดการพึง่พาของลูกค้ารายใหญ่โดยกระจายการขายสนิค้าไปยงักลุ่มลกูค้ารายเดมิที่มีศักยภาพ

ในการเติบโต และพยายามหาลูกค้ารายใหม่ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่ รวมทั้งเน้นจัดจ�าหน่ายสินค้าแบรนด์ของตนเองให้มากยิ่งขึ้น

 1.3 ความเสี่ยงในการเปิดตลาดค้าปลีก

 บริษทัฯ มีนโยบายในการขยายฐานการค้าปลีกของตนเองอย่างต่อเน่ืองในภูมิภาคต่างๆ ประกอบด้วยประเทศไทย อนิโดนีเซยี เวียดนาม 

สหราชอาณาจักร เพื่อควบคุมช่องทางการจัดจ�าหน่ายในอันที่จะสร้างความม่ันคง และสม�่าเสมอของรายได้ ซึ่งการลงทุนการค้าปลีกนี้อาจมี

ความเส่ียงจากผลการด�าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ทั้งน้ี เพราะความต้องการเคร่ืองประดับของผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา 

 บริษัทฯ มีหลักในการพิจารณาเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการลงทุนการเปิดตลาดค้าปลีก ดังต่อไปนี้

 1) ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)

 ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะท�าการศึกษาตลาดในเชิงมหภาคจากการศึกษาพฤตกิรรมของผู้บริโภคเกี่ยวกับความต้องการสินค้าเคร่ือง

ประดับ คูแ่ข่งในตลาดและคูแ่ข่งรายใหม่ทีจ่ะเข้ามาในตลาด สภาพเศรษฐกจิ กฏหมาย การเมือง และปัจจยัทีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ เพ่ือประเมินความ

เป็นไปได้ในการท�าธุรกิจ เลือกสินค้าที่เหมาะสมกับตลาดนัน้ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจในเชิงนโยบายที่จัดตั้งธุรกิจค้าปลีกในแต่ละตลาดที่จะลงทุน
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 2) ความเสี่ยงของท�าเลที่ตั้งร้าน (Shop Location Risk)

 หลังจากทีไ่ด้มีการประเมินศกัยภาพของตลาดเป็นทีย่อมรับแล้ว จงึส่งผู้จดัการฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายลงส�ารวจพ้ืนที ่เพ่ือประเมิน

กลุ่มลูกค้า คู่แข่ง เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจร่วมกับการจัดท�าประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ประมาณการเงินลงทุนในสินค้าที่เหมาะ

สมกับตลาดนั้นๆ การตกแต่งร้าน เพื่อประเมินจุดคุ้มทุน และระยะเวลาคืนทุน ในกรณีที่ยังไม่มั่นใจในท�าเลที่ตั้ง บริษัทฯ จะเปิดเคาน์เตอร์ใน

ห้างสรรพสินค้าระยะส้ัน 1-3 เดือนก่อนเพ่ือทดลองตลาด จนม่ันใจว่ามีกลุ่มลูกค้าเพียงพอแก่การลงทุนจึงตัดสินใจเปิดร้านค้าปลีกในระยะ

ยาวต่อไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเปิดจุดขายในห้างสรรพสินค้าชั้นน�า  ซึ่งผู้ประกอบการได้มีการศึกษาท�าเลที่ตั้ง และก�าหนดกลุ่มลูกค้าที่

จะมาใช้บริการแล้วในระดับหนึ่ง 

 3) ความเสี่ยงในการบริหารงาน (Operational Risk)

 บริษัทฯ มีการจัดท�าแผนงานและงบประมาณรายปี โดยประเมินและทบทวนแผนทุกไตรมาสจากการติดตามผลการด�าเนินงานเป็น

รายเดือนครอบคลุมแผนการขาย การตลาด การเงิน การบริหารสินค้าคงเหลือ การบริหารบุคลากรและการควบคุมการปฏิบัติงาน โดยมีการ

ก�าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายให้กับพนักงานทุกต�าแหน่ง และมีการประเมินผลอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน

และนโยบายทีต่กลงร่วมกนั ในกรอบของระบบและข้ันตอนการปฏิบติังานของแต่ละแผนกและบคุลากรในองค์กรอ้างองิกบัคูมื่อการปฏิบติังาน 

(standard operating procedures) ทัง้น้ี ผลการประเมินตัวช้ีวัดเป็นปัจจยัก�าหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของพนักงานและผู้บริหาร 

 4) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน (Property Safety Risk)

 เน่ืองจากสินค้าทีบ่ริษทัฯ จ�าหน่ายเป็นสินค้าทีมี่มูลค่าสูง บริษทัฯ จงึมีการก�าหนดนโยบายทีเ่ข้มงวด ในด้านความปลอดภัยโดยพนักงาน

ขายจะได้รับการอบรม มาตรการความปลอดภัยของทรัพย์สิน การปฏิบัติตน ในกรณีเหตุฉุกเฉิน การตรวจสอบสินค้ากรณีลูกค้าน�าสินค้ามา

คนืหรือแลกเปล่ียน การตรวจรับเปล่ียนช่วงผลัดประจ�าวัน และอืน่ๆ นอกจากน้ี บริษทัฯ มีการตรวจนับสินค้าคงเหลือแต่ละสาขาอย่างสม�า่เสมอ

โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีการก�าหนดอ�านาจในการอนุมัติต่างๆอย่างชัดเจนและมีการติดต้ังอปุกรณ์กล้องวงจรปิด และสัญญาณเตือน

ภัยหรือเพิ่มบุคลากรด้านความปลอดภัยในจุดที่มีความเสี่ยงนอกจากนี้ บริษัทฯ มีการท�าประกันภัยส�าหรับสินค้าทุกสถานที่ครอบคลุมสินค้า

ระหว่างการขนส่งเพื่อป้องกันความเสียหายเหตุสุดวิสัย

 5) ความเสี่ยงด้านการก�าหนดราคาสินค้าและส่วนลด (Price-Setting and Discount Risk)

 การก�าหนดราคาสินค้าและส่วนลดเป็นไปตามกลยุทธ์ทางการตลาด (marketing strategy) ของต�าแหน่งของผลิตภัณฑ์ (product 

positioning) ของแต่ละตราสินค้า (brand) ทีบ่ริษทัมีอยู่ในการครอบครอง (portfolio) ทีต้่องมีความชัดเจน เพราะส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบ

การของบริษทัฯโดยรวมในระดับอตัราก�าไรข้ันต้นทีบ่ริษทัฯ คาดว่าจะได้รับ ส่วนการก�าหนดส่วนลดจ่าย ฝ่ายการตลาดของสินค้าแต่ละแบรนด์ 

จะจัดท�าโปรแกรมส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ระบุส่วนลดจ่าย ของแถม และการผ่อนช�าระซึ่งจะ

ต้อง ไม่กระทบต่ออัตราก�าไรที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ 

 การป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาทองค�าซึ่งเป็นต้นทุนวัตถุดิบหลัก ในการผลิตเครื่องประดับทองอันจะมีผลต่อราคา

ขาย บริษทัฯ ใช้วงเงนิเช่าทอง (Gold Lease Facility) ดังน้ันต้นทนุขายสินค้าคงเหลือทีมี่ส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นทองจะปรับข้ึนลงตามราคา

ทองในตลาดโลก ท�าให้บริษัทฯ สามารถก�าหนดราคาขายสินค้าได้ตามราคาทองในตลาดในช่วงนั้นๆ

 1.4 ความเสี่ยงจากการเกิดสินค้าล้าสมัย

 บริษัทฯขายสินค้าประเภทจิวเวลรี่ ซึ่งเป็นสินค้าแฟชั่นที่มีการเปลี่ยนความนิยมในตัวสินค้า โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ 

1,868 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.60 ของสินทรพัย์หมุนเวียน และร้อยละ 44.30 ของสนิทรพัย์รวม และมอีัตราการหมนุเวยีนของสินค้า

คงเหลือ 1.78 เท่า การมีสินค้าคงเหลือจ�านวนมากอาจส่งผลให้ไม่สามารถขายสินค้าได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ ท�าให้สินค้าคงเหลือมีปริมาณ

มากและล้าสมัยได้ จึงจ�าเป็นต้องมีการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือ ด้อยค่าที่ท�าให้ก�าไรสุทธิลดลง 

 อย่างไรก็ตาม สินค้าคงเหลือที่คงค้างจะมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นพวกโลหะมีค่าที่ไม่มีการหมดอายุหรือเส่ือมสภาพซึ่งกิจการ

สามารถที่จะน�าไปผ่านกระบวนการสกัดและหลอมแปรรูปกลับมาเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้ใหม่ เกือบทั้งหมด และบริษัทฯ มีนโยบาย

บริหารจดัการเพ่ือไม่ให้สินค้าคงค้างนานโดยหากมีปริมาณสินค้าทีมี่การเคล่ือนไหวช้า ถงึจดุทีเ่กนิก�าหนดไว้ บริษทัฯ กจ็ะท�าการส่งเสริมการ

ขายโดยเปิดโชว์รูมเป็นกรณีพิเศษขึ้นมา

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

 2.1 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากรบุคคล 

 ทางบริษทัฯ ได้มีการมุ่งขยายตลาดแบรนด์และค้าปลีกของตนเองทัง้ในกลุ่มยุโรปและเอเชีย ซึง่ในแต่ละประเทศ มีรูปแบบการออกแบบ

และรสนิยมที่หลากหลายแตกต่างกันเป็นอย่างมากอาจท�าให้บริษัทฯ เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์ทั้งทางด้านการตลาด  

ด้านการออกแบบ ด้านการผลิต และการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
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 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ด�าเนินนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 

 • บริษัทฯ ได้จัดต้ังโครงการการศึกษาระบบทวิภาคี โดยร่วมกับกรมอาชีวศึกษา และกาญจนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง และ

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ร่วมจัดตั้งโรงเรียนในโรงงานขึ้นมา โดยบริษัทฯ จะรับนักเรียนเข้ามาในโครงการปีละไม่ต�่ากว่า 100 คน เข้า

เรียนหลักสูตรช่างเครื่องประดับในระดับ ปวช. หลังจากจบหลักสูตรแล้ว นักเรียนก็จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ�าของบริษัทฯ ต่อไป 

โครงการนี้ด�าเนินการต่อเนื่องมากว่า 17 ปี

 • เพื่อเป็นการรักษาพนักงานท�างานให้อยู่กับองค์กร บริษัทฯ จึงได้จัดสวัสดิการให้กับพนักงาน ดังต่อไปนี้:- 

- สวสัดิการด้านการเงิน อาทิ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพือ่สนบัสนุนให้พนกังานรู้จักการออม  สวสัดิการ  เงินกู้เพือ่ลดหนี ้ จัดให้มีกองทุน

ส�ารองเล้ียงชีพ สวัสดิการเงนิกูเ้พ่ือทีอ่ยู่อาศยัให้แก่พนักงาน  โดยบริษทัฯ ร่วมกบัธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้พนักงานกู้ในระยะยาว 

ดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป

- สวัสดิการด้านพัฒนาความรู้ อาทิ ห้องสมุด ห้องอินเตอร์เน็ต และการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก

- สวัสดิการเพื่อสุขภาพ อาทิ การจัดกิจกรรมแอโรบิค 

- สวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิต อาทิ การจัดหอพัก ข้าวเปล่าฟรี 3 มื้อ จัดศูนย์รับเลี้ยงบุตรพนักงาน เป็นต้น

- สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ อาทิ กรณีแต่งงาน มีบุตร อุปสมบท กรณีบิดา มารดาเสียชีวิต เงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วย

ในนอกเหนือจากประกันสังคม การท�าประกันชีวิตกลุ่ม การตรวจสุขภาพประจ�าปี เป็นต้น 

- สวัสดิการด้านขวัญก�าลังใจ อาทิ เบี้ยขยัน การจัดงานเล้ียงประจ�าปี งานเล้ียง และรางวัลผู้มีอายุงานครบตามเกณฑ์ กิจกรรม 

กีฬาสี เป็นต้น  

 • ด้านการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ จัดท�า แผนพัฒนาบุคลากรเชิงรุก โดยน�าระบบการวัดผลปฎิบัติงานด้วยดัชนีชี้วัด (KPIs) และ

การพัฒนาสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในองค์กร ซึง่ระบบน้ีจะช่วยพัฒนากระบวนการสรรหา คดัเลือก กระบวนการฝึกอบรมพัฒนา และ

การประเมินผลงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 • เพื่อการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ดี ให้พนักงานมีจิตส�านึกในการท�างานร่วมกันด้วยดี บริษัทฯ จึงได้สร้างค่านิยมองค์กร (Core 

Values) ซึ่งเรียกว่าแก่นแท้ของแพรนด้า คือ ผนึกก�าลังเพื่อความเป็นหนึ่ง พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และใส่ใจทุกสายสัมพันธ์ พนักงานทุกคนจะ

ได้รับการถ่ายทอด ปลูกจิตส�านึกให้ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ เช่ือว่าน่ีคือรากฐานที่จะท�าให้องค์กรสามารถด�าเนินธุรกิจได ้  

อย่างยั่งยืน

 • เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ใช้มาตรฐานแรงงานไทยเข้ามา

พัฒนาระบบงาน เช่น การจัดสถานที่ท�างาน ให้มีความปลอดภัย  มีสุขอนามัยที่ดี มีมาตรการป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้ความ

เสมอภาคแก่ทุกคน เป็นต้น

 • บริษทัฯ ได้จดัท�าระบบคณุภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 เพ่ือสร้างระบบการท�างานทีดี่ มีประสิทธภิาพ และสร้างความเช่ือ

ถือจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจประเมินระบบแล้วจากสถาบันบูโร เวอริทัส ประเทศไทย และได้รับ 

การรับรองจากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ ใบรับรอง มีอายุการรับรอง 3 ปี มีผลตั้งแต่ 3 กันยายน 2559 - 2 กันยายน 2562

 2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

 แม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกจะเร่ิมฟื้นตัว แต่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงจึงส่งผลให้ราคาโลหะทองค�าและเงิน มีความผันผวนต่อเน่ือง 

โดยวัตถุดิบ อันได้แก่ โลหะทองค�าและเงินเป็นต้นทุนหลักในการผลิตสินค้าเครื่องประดับอัญมณีแท้ 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ด�าเนินนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบส�าหรับธุรกิจการผลิตดังต่อไปนี้

 • ด้านราคาวัตถดิุบ บริษทัฯ ใช้วิธส่ีงผ่านราคาวัตถดิุบให้กบัลูกค้า (Pass Through) ดังน้ันบริษทัฯ จงึไม่มีก�าไรหรือขาดทนุจากราคา

วัตถุดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง

 • ประกันราคาวัตถุดิบล่วงหน้า (Forward Rate) ด้วยการท�าธุรกรรมกับสถาบันการเงิน

 ทัง้น้ีความผันผวนของราคาวัตถดิุบไม่มีผลต่อธรุกจิการจดัจ�าหน่าย และค้าปลีก เน่ืองจากก�าหนดราคาขายจากต้นทนุขายทีไ่ด้รับจาก

โรงงาน

3. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk)

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในการผลิต  จัดจ�าหน่าย และค้าปลีกสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ จึงเป็นผลให้ บริษัทฯ มีรายได้ส่วนใหญ่

เป็นสกลุเงนิต่างประเทศ และเงนิบาทบางส่วน โดยต้นทนุวัตถดิุบส�าคญัอนัประกอบด้วยทองค�าและเงนิซึง่เป็นสินค้าโภคภัณฑ์และน�าเข้าเพชร

พลอยบางส่วนซึ่งก�าหนดราคาด้วยเงินต่างประเทศจึงเป็นวิธีท�าธุรกรรมในสกุลเงินเดียวกัน (Natural Hedge) และบริษัทฯ เลือกใช้สัญญาซื้อ

ขายเงินตราล่วงหน้า (Forward Contract)  ในการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนด้วย 
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 บริษทัฯ มีการตรวจสอบเครดิตลูกค้าเดิม และลูกค้ารายใหม่อย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้ก�าหนดวงเงนิให้เครดิตกบัลูกค้าโดยมีการพิจารณา

จากผลประกอบการ ฐานะทางการเงินอย่างละเอียด และมีการประเมินศักยภาพความสามารถแข่งขันของลูกค้าในระยะยาว  อีกทั้ง บริษัทฯ 

มีกระบวนการติดตามหนี้อย่างใกล้ชิด และการทบทวนวงเงินที่ให้กับลูกค้าอยู่เป็นประจ�า และหากพบว่าลูกค้ามีความเสี่ยงในระดับที่เกินกว่า

จะรับได้อาจมีการขอมัดจ�าค่าสินค้าก่อนรับค�าสั่งซื้อ 

 นอกจากน้ียังมีความเส่ียงของวงเงินกู้ระยะส้ันที่ใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนที่อาจไม่ได้รับการต่อสัญญาน้ันและ ความเส่ียงจากการ

เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ตามภาวะตลาด บริษทัฯ ได้มีการบริหารความเส่ียงโดยการควบคมุสัดส่วนประเภทเงนิกูยื้มระยะส้ันและระยะ

ยาวเพ่ือรักษาดุลการช�าระหน้ีตามความเหมาะสมของประเภทการลงทุนและด�าเนินกิจการ โดยกระจายวงเงินกู้ประเภทหมุนเวียนกับหลาย

ธนาคารป้องกันการยกเลิกวงเงินกู้ และมีการรักษาสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ของบริษัทฯให้ไม่เกิน 1.5 เท่า ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ย

แบบลอยตัว (Floating rates) อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจดัการได้มีการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด และเห็นว่าความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

ดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ในระดับที่ไม่มีนัยส�าคัญต่อกิจการ

4. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

 ความเสี่ยงจากบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่า 25%

 บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ กลุ่มตระกูลผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ�านวน 140,438,780 หุ้น  

คิดเป็น 38.78% ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงอาจท�าให้กลุ่มหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิคัดค้านหรือไม่อนุมัติการลงมติในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ ที่ข้อบังคับบริษัทหรือกฎมายที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

 อย่างไรกต็าม กลุ่มผู้ถอืหุ้นใหญ่ได้ท�าหน้าทีใ่นการบริหารกจิการทัง้ด้านนโยบาย และแนวการปฏิบติั ดังน้ันการกระท�าการใดๆ กต็าม

เกี่ยวกับกิจการจะค�านึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นสูงสุดเป็นหลัก   
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท    บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์   PDJ (มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561)

ประเภทธุรกิจ   ผลิต จัดจ�าหน่าย และค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่   เลขที่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา

     กรุงเทพมหานคร 10260

เลขทะเบียนบริษัท   0107537001986

โทรศัพท์    +66 2769 9999

โทรสาร     +66 2769 9998

ทุนจดทะเบียน   409,529,000 บาท

ทุนช�าระแล้ว   409,529,000 บาท

Home Page   www.pranda.com

Responsible Person   นางปราณี คุณประเสริฐ   Email : pranee@pranda.co.th

     นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์   Email : pramote@pranda.co.th

     

ที่ตั้งสาขา    เลขที่ 332-333 เขตอุตสาหกรรมสุรนารี อ�าเภอเมือง

     จังหวัดนครราชสีมา 30000

ประเภทธุรกิจ   ผลิตเครื่องประดับแท้

โทรศัพท์    +66 044 212 593-4

โทรสาร     +66 044 334 718

Responsible Person   นายสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์

Email     Somsak_s@pranda.co.th
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2. นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

ของบริษัท

สัดส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

ของผู้ร่วมทุน

ทุน                   

จดทะเบียน
ทุนช�าระแล้ว

บริษัท คริสตอลไลน์ จ�ากัด

22 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์   +66 2746 9580-5

โทรสาร    +66 2399 4878

Home Page: www.crystaline.com

Responsible Person: นางสุนันทา เตียสุวรรณ์

Email: sunanta@pranda.co.th

ผลิต และ

จัดจ�าหน ่าย 

เคร่ืองประดับ

แฟชั่น

96 100 ล้านบาท 100 ล้านบาท

Pranda Vietnam Co., Ltd.

No.16 Road 2A, Bien Hoa Industrial Zone II, 

Dong Nai Province, Vietnam

โทรศัพท์ +84 613 836 627, 

            +84 613 836 739

โทรสาร  +84 613 991 798

Responsible Person: นายสันติภาพ ริยาย

Email: santiparp@pranda.com.vn

ผลิต 

จัดจ�าหน ่าย 

และ ค้าปลีก

เคร่ืองประดับ

100 1.5 ล้าน

เหรียญ

สหรัฐฯ

1.5 ล้าน

เหรียญ

สหรัฐฯ

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG

Ebereschenweg 3 - 75180 

Pforzheim Germany

โทรศัพท์  +49  7231 154 47 0  

โทรสาร   +49  7231 154 47 25

Home Page: www.kroll-schmuck.de

                 www.cai-jewels.com

Responsible Person: Mr. Gregor Kroll

Email: gregor.kroll@pranda-kroll.de

ผู้ร่วมทุน : Mr. Gregor Kroll

จัดจ�าหน ่าย

เคร่ืองประดับ

แท้

75

25

14.96

ล้านยูโร

14.96 

ล้านยูโร
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ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

ของบริษัท

สัดส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

ของผู้ร่วมทุน

ทุน                   

จดทะเบียน
ทุนช�าระแล้ว

บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

เลขที่ 1093/64 ชั้น 12 อาคารเซ็นทรัลซิตี้

บางนา ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขต

บางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์  +66 2745 6111

โทรสาร   +66 2745 6117

Home Page : www.primagold.co.th

Responsible Person : นางสาวชลวิชา ฤกษ์วิทูรกุล

Email : chonvicha@primagold.co.th

ค้าปลีก 

เครื่องประดับ

ใประเทศไทย

100 200 ล้านบาท 200 ล้านบาท

PT Pranda Marketing Indonesia

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

Indonesia

โทรศัพท์ +62 21 819 9280-2

โทรสาร  +62 21 819 9223

Responsible Person : Mr. Kenny Salmon

Email: Kenny_salmon@yahoo.com   

ผู้ร่วมทุน : 1) Mr. Johnny Salmon

              2) Mr. Kenny Salmon

              3) Mrs. Yuen Wan Ha 

              4) PT. Sumberkreasi Ciptalogam 

ค้าปลีก 

เครื่องประดับ

ในประเทศ

อินโดนีเซีย

มีอ�านาจ

ควบคุมการ

ก�าหนด

นโยบายและ

การด�าเนิน

งานโดย บจก.

พรีม่าโกลด์ 

อินเตอร์

เนชั่นแนลและ

รวมถึงมี

อ�านาจในการ

ออกเสียงและ

ส่วนได้เสีย

ร้อยละ 55 

30

15

10

45

2 หมื่นล้าน

รูเปีย

อินโดนีเซีย

1 หมื่นล้าน

รูเปีย

อินโดนีเซีย 

Pranda North America, Inc.

No. 1 Wholesale Way, Cranston, Rhode 

Island, 02920 USA  

โทรศัพท์  +1 401 946 2104  

โทรสาร   +1 401 946 2109

Responsible Person : Ms.Maureen Kelley

Email : maureen@prandana.com

จัดจ�าหน่าย

เครื่องประดับ

แท้และเครื่อง

ประดับแฟชั่น

ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา

และแคนาดา

100 2 พันเหรียญ

สหรัฐฯ

2 พันเหรียญ

สหรัฐฯ
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ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

ของบริษัท

สัดส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

ของผู้ร่วมทุน

ทุน                   

จดทะเบียน
ทุนช�าระแล้ว

H.GRINGOIRE s.a.r.l

No.79 Rue De Turbigo F-75003, Paris, France

โทรศัพท์  +33 1 53 01 95 41

             +33 6 07 95 99 65

โทรสาร   +33 1 5301 9540

Home Page : www.h-gringoire.fr

Responsible Person : Mina El Hadraoui

                           : Laurence Brunel

Email : M.ElHadraoui@h-gringoire.fr

         : l.brunel@h-gringoire.fr

จัดจ�าหน่าย

เครื่องประดับ

แท้ในประเทศ

ฝรั่งเศสและ

ยุโรป

100 5 ล้านยูโร 5 ล้านยูโร

Pranda UK Limited

PO BOX 59  West Molesey Surrey  KT8 8AY, 

United Kingdom

โทรศัพท์  +44 1 0208 783 2023

โทรสาร   +44 1 0208 783 2010

Home Page : www.prandaonline.co.uk

Responsible Person : Mr. Malcolm Pink

Email : malcolmpink@pranda.co.uk

จัดจ�าหน่าย 

และค้าปลีก

เครื่องประดับ

ในประเทศ

อังกฤษและ

ยุโรป

100 0.5 ล้าน

ปอนด์

0.5 ล้าน

ปอนด์

Pranda Jewelry Private Limited

O2, Commercial Bldg. A-1005,1006, 1007

Plot no. 23-24, Near Minerva Industrial 

Estate,

Mulund (W), Mumbai-400080. (India) 

โทรศัพท์ +91 22 2565 2121, 

            +91 22 2568 2121, 

            +91 22 2569 2121

Responsible Person : Mr. Vinod Tejwani

Email : vinod@pranda.co.in

ผู้ร่วมทุน : Gunjan Jewelry Private Limited

จัดจ�าหน่าย

เครื่องประดับ

แท้ในประเทศ

อินเดีย

51

49

150

ล้านรูปีอินเดีย

87.2114 

ล้านรูปีอินเดีย

P.T.Sumberkreasi Ciptalogam 

(เดิมชื่อ P.T. Pranda SCL Indonesia)

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

Indonesia

โทรศัพท์ +62 21 819 9280-2

โทรสาร  +62 21 819 9223

Responsible Person : Mr. Johnny Salmon

Email :  Johnny@prandascl.com

ผู้ร่วมทุน : 1) Mr. Johnny Salmon

             2) Mr. Kenny Salmon

             3) Ms. Virsosa Salmon

             4) Mrs. Yuen Wan Ha

ผลิต และจัด

จ�าหน่ายเครื่อง

ประดับแท้

19

25

20

20

16

4 พันล้าน

อินโดนีเซีย

รูเปียส

4 พันล้าน

อินโดนีเซีย

รูเปียส
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ชื่อนิติบุคคล / ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

ของบริษัท

สัดส่วนการ

ถือหุ้น (%) 

ของผู้ร่วมทุน

ทุน                   

จดทะเบียน
ทุนช�าระแล้ว

บริษัท เคแซด - แพรนด้า จ�ากัด  
75/51 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 24 
ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์  +66 2204 1441-3  
โทรสาร   +66 2204 1444
Responsible Person : Mr. Heechan Song
Email :  hcsong@koreazinc.co.kr
ผู้ร่วมทุน : 1) บจก.โคเรีย ซิ้งค์
              2) บจก.แอลจีอินเตอร์เนชั่นแนล
                   คอร์ปอเรชั่น (สิงคโปร์) พีทีอี
              3) นางสาวฐิติมา สรไกรกิติกูล               

น� า เ ข ้ า แล ะจั ด
จ�าหน่ายโลหะเน้ือ
เงินบริสุทธิ์และ
ทองค�าบริสุทธิ์ใน
รูปเม็ดและแท่ง

40

34.50
14.50

11.00

30 ล้านบาท 9 ล้านบาท

บริษัท แพรนด้า ลอดจิ้ง จ�ากัด
เลขที ่28 ซอยบางนา-ตราด 28  แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66 2361 3311,
               +66 2393 8779
โทรสาร      +66 2361 3088, +66 2398 2143
Responsible Person 
: Mrs. Panidda Tiasuwan
Email: panidda@pranda.co.th
ผู้ร่วมทุน : 1) บจก.แพรนด้า โฮลดิ้ง
                2) บจก.ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์
                3) บจก. อาร์ติโก้ คร๊าฟส์               

ใ ห ้ บ ริ ก า ร เ ช ่ า
อสังหาริมทรัพย์/ 
สังหาริมทรัพย์

83

7
7
3

50 ล้านบาท 50 ล้านบาท

3. บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ +66 2009 9000 โทรสาร +66 2009 9991 

SET Contact center +66 2009 9999

www.set.or.th/tsd

อีเมล์ : SETContactCenter@set.or.th

ผู้สอบบัญชี บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

(เดิมชื่อ บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด)

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ +66 2264 0777 โทรสาร +66 2264 0789-90

 www.ey.com

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ�ากัด

540 อาคารเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ +66 2264 8000 โทรสาร +66 2657 2222

www.weerawongcp.com

ข้อมูลส�าคัญอื่น -ไม่มี -
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ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

 (ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น 

1. กลุ่มครอบครัวผู้ก่อตั้งบริษัท 140,438,780 34.29%

    นายปรีดา เตียสุวรรณ์ 21,996,420 5.37%

    นางพนิดา เตียสุวรรณ์ 19,587,160 4.78%

    นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 18,170,960 4.44%

    นางปราณี คุณประเสริฐ 9,910,360 2.42%

    นางรัชรา พรรุ่งโรจน์ 9,521,960 2.33%

    นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ 9,280,560 2.27%

    นางประพีร์  สรไกรกิติกูล 7,400,060 1.81%

    นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ 2,720,500 0.66%

    บุตรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ก่อตั้ง 27,056,500 6.61%

    บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จ�ากัด/1 14,794,300 3.61%

2. นายประทีป ตั้งมติธรรม 37,778,400 9.22%

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 16,667,600 4.07%

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

5. นายสมชาย ปัดภัย 12,100,000 2.95%

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

7. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล 7,887,900 1.93%

8. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ 6,227,600 1.52%

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

10. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-HOST-PLUSPTY LTD-HOSTPLUS 

POOLED SUPERANNUATION TST -PARADICE GLO SMALL
3,746,100 0.91%

รวม 254,656,225 62.18%

 ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายช่ือผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพ่ือประชุมสามัญประจ�าปีปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท  

(www.pranda.com หรือ www.pranda.co.th ส่วน Investor Relations หัวข้อ ข้อมูลส�าหรับผู้ถือหุ้น : ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ก่อนวันประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560
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 หมายเหตุ /1 บริษัท แพรนด้า โฮลดิ้ง จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย:-

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น 

1. นางสาวจรุณีย์     เตียสุวรรณ์ 220,000 22%

2. นางปราณี         คุณประเสริฐ 120,000 12%

3. นางสุนันทา         เตียสุวรรณ์ 120,000 12%

4. นางประพีร์        สรไกรกิติกูล 110,000 11%

5. นายปราโมทย์    เตียสุวรรณ์ 110,000 11%

6. นางพนิดา        เตียสุวรรณ์ 100,000 10%

7. นางสาวพิทยา   เตียสุวรรณ์ 100,000 10%

8. นายปิติพงษ์         เตียสุวรรณ์ 50,000 5%

9. นายชัยศักดิ์ ศักดิ์ธนเศรษฐ 50,000 5%

10. นายมนัส บารมีชัย 20,000 2%

รวม 1,000,000 100%

 (ข) ไม่มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

  กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอิทธิพล ประกอบด้วย กลุ่มครอบครัวผู้ก่อตั้งตาม (ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก

2. บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) 

3. บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

PRANDA
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล                     

 บริษทัฯ มีนโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่เกนิร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธปิระจ�าปีจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ โดยคณะกรรมการ

บริษัทจะพิจารณาถึงก�าไรจากการด�าเนินงาน เงินทุนหมุนเวียน เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เงื่อนไขทางการเงิน และการตั้งส�ารองทุนตามที่

กฎหมายก�าหนด ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

 บริษทัย่อยมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลจากผลประกอบการหลังหักส�ารองตามทีก่ฎหมายก�าหนด โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงก�าไร

จากการด�าเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุน และจะเสนอผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2544-2560 เป็นดังนี้

ประจ�าปี
ก�าไรสุทธิ 

(ล้านบาท)

ร้อยละการจ่าย

เงินปันผล

เงินปันผลจ่าย 

(ล้านบาท)

จ�านวนหุ้น 

(ล้านหุ้น)

เงินปันผลต่อ

หุ้น (บาท)

2544 364.72 13.71 50.00 20.00 2.50 
/1

2545 370.42 27.80 105.36 210.73 0.50

เงินปันผลพิเศษจากก�าไรสะสมซึ่งเป็นก�าไร

สุทธิของปี 2545

- - 66.28 200.96 0.30

2546 312.06 46.05 143.70 261.27 0.55

2547 361.76 57.35 207.46 319.18 0.65

2548 356.59 59.63 212.65 327.15 0.65

เงินปันผลพิเศษจากก�าไรสะสมซึ่งเป็นก�าไร

สุทธิของปี 2548

- - 111.84 372.79 0.30

2549 432.27 58.36 252.28 388.13 0.65

2550
/2

 396.49 54.90 217.66 395.75 0.55

2551 300.07 52.75 158.29 395.75 0.40

เงินปันผลระหว่างกาลของก�าไรสุทธิ งวด

วันที่ 30 มิถุนายน 2552

169.00 11.12 39.81 398.16 0.10

2552 357.90 47.85 171.25 398.25 0.43

เงินปันผลพิเศษจากก�าไรสะสมซึ่งเป็นก�าไร

สุทธิของปี 2551

- - 119.48 398.25 0.30

เงินปันผลพิเศษจากก�าไรสะสมซึ่งเป็นก�าไร

สุทธิของปี 2550

- - 120.20 400.67 0.30

2553 343.79 58.33 200.54 401.09 0.50

เงินปันผลระหว่างกาลจากก�าไรสุทธิงวด 9 

เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

408.03 9.88 40.33 403.33 0.10

2554 441.14 45.76 201.86 403.71 0.50

PRANDA
รายงานประจ�าปี 2560

57



อัตราการจ่ายเงินปันผลประจ�าปีสูงสุด 59.63% ของก�าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

140%

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

44

13.71%

49.29% 46.04%

57.34%

59.63%

89.72%

54.90%
52.75%

58.97%

128.47%

54.90%

58.89%

37.28%
41.89%

30.01%

45

เงินปันผลประจ�าปี เงินปันผลพิเศษ

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

ประจ�าปี
ก�าไรสุทธิ 

(ล้านบาท)

ร้อยละการจ่าย

เงินปันผล

เงินปันผลจ่าย 

(ล้านบาท)

จ�านวนหุ้น 

(ล้านหุ้น)

เงินปันผลต่อ

หุ้น (บาท)

เงินปันผลระหว่างกาลจากก�าไรสุทธิงวด 9 

เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555

337.40 12.04 40.63 406.28 0.10

2555 414.27 49.08 203.33 406.66 0.50

2556 219.73 37.28 81.9 409.52 0.20

2557 146.62 41.89 61.43 409.52 0.15

2558 67.05 30.01 20.12 402.39 0.05

2559 (1.32) - - - -

2560/3
(419.25) - - - -

หมายเหตุ : /1
 ราคาพาร์เท่ากับ 10 บาท และหลังจากปี 2544 เป็นต้นไป ราคาพาร์เท่ากับ 1 บาท

  /2
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 14/2550 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2550 มีมติเกี่ยวกับนโยบาย 

   การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 60 ของก�าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ีเน่ืองจาก 

   ปี 2550 เป็นต้นไปบริษัทฯ ได้เปล่ียนแปลงการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะ 

   กจิการจาก “ส่วนได้เสีย” เป็น “วิธรีาคาทนุ” ส่งผลท�าให้ก�าไรสุทธขิองงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่เท่ากนั
  /3

  ส�าหรับผลการด�าเนินงานของปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

   รับทราบ

แผนภาพแสดงการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิย้อนหลัง 15 ปี
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โครงสรา้งการจดัการ
1. คณะกรรมการบรษิัท
 

 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทั้งด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัททั้งหมด 9 ท่าน 

ประกอบด้วย

 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 3 ท่าน 

 2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 6 ท่าน โดยในจ�านวนนี้ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน
 

รายชื่อ ต�าแหน่ง วันที่ด�ารงต�าแหน่ง /1

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท 20 เมษายน 2559

2. นางประพีร์ สรไกรกติิกลู รองประธานกรรมการบริษัท 20 เมษายน 2559

3. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการ 20 เมษายน 2560/2

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

5. นายปราโมทย์  เตียสุวรรณ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

21 เมษายน 2558

6. นางสาวพิทยา  เตียสุวรรณ์ กรรมการ 20 เมษายน 2559

7. นายวีระชัย       ตันติกุล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

21 เมษายน 2558

8. นางรวิฐา          พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 21 เมษายน 2558

9. นายจ�านงค์     วัฒนเกส กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 20 เมษายน 2560/2

หมายเหตุ :  /1 วนัที่ด�ารงต�าแหน่ง เป็นวันที่ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการทั้งคณะตามวาระที่ก�าหนดตามข้อบังคับบริษัท

    /2 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติให้ด�ารงต�าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง ได้แก่  

       นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ นางปราณี คุณประเสริฐ และนายจ�านงค์ วัฒนเกส

 รายนามทีป่รกึษาของคณะกรรมการบรษิทั ไดแ้ก่ 1. นางพนดิา เตยีสวุรรณ ์ 2. เรอืโทอนนัต ์ ปานะนนท ์ ร.น  และ 3. รศ. สรติา บนุนาค

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัท
 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามและท�าการแทนบริษัท ประกอบด้วย นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ หรือนางประพีร์ สรไกรกิติกูล ลงลายมือช่ือ 
ร่วมกบันายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ หรือนางปราณี คณุประเสริฐ หรือนางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ รวมเป็นสองคนพร้อมประทบัตราส�าคญัของบริษทั

องค์ประกอบของกรรมการบริษัท
 1. คณะกรรมการบริษัทไม่จ�าเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
  2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่มากกว่า 20 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ของจ�านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนด
 3. คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คนโดยทีก่รรมการ 
อิสระด�ารงต�าแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก
  4. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน
 5. ประธานกรรมการบริษัทต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
 6. การแต่งต้ังกรรมการให้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษทั และข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ทัง้น้ีจะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน 
ในการสรรหากรรมการให้ด�าเนินการผ่านกระบวนการของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาจะต้องมีประวัติ 
การศกึษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบคุคลน้ันๆ โดยมีรายละเอยีดทีเ่พียงพอเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทและผู้ถือหุ้น
 7. กรรมการบริษัทมีวาระการด�ารงต�าแหน่งตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจถูก  
 เลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกได้
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 8. คณะกรรมการบริษัทควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย (Board Diversity)ทั้งในด้านทักษะ เช่น  
ด้านอุตสาหกรรม บัญชีและการเงิน การจัดการ และกฎหมาย เป็นต้น ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ
และอายุที่จ�าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ทั้งน้ี ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที่มี
ประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่
 9. คณะกรรมการบริษัทมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ�านาจที่ถ่วงดุลกัน 
อย่างเหมาะสม โดยส่วนใหญ่คณะกรรมการบริษทัเป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร ซึง่สามารถให้ความเห็นเกีย่วกบัการท�างานของฝ่ายจดัการ
ได้อย่างอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการ
 1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอ 
ที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
 2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาด 
ความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หรือตามเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด 
 3. ไม่เป็นบุคคลที่ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค�าส่ัง มติคณะกรรมการ หรือข้อตกลง การจดทะเบียนหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ก�าหนดให้ถือปฏิบัติที่อาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น
หรือผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์
 4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น 
การแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท�าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อน 
ที่จะมีมติแต่งตั้ง

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่  
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึง
กรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือ 
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต ่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนค�าขออนุญาตต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์
  ความสัมพันธ์ทางธรุกจิ: ให้รวมถึงการท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกจิการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์ 
เป็นหลักประกนัหน้ีสิน รวมถงึพฤติการณ์อืน่ท�านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษทัหรือคูสั่ญญามีภาระหน้ีทีต้่องช�าระต่ออกีฝ่ายหน่ึงต้ังแต่ร้อยละสาม 
ของสินทรัพย์ทีมี่ตัวตนสุทธขิองบริษทัหรือต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไปแล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ทัง้น้ี การค�านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ 
ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ  ซึง่รวมถงึการให้บริการเป็นทีป่รึกษากฎหมายหรือทีป่รึกษาทางการเงนิซึง่ได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท  
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าว 
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน
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 7. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถอืหุ้นซึง่เป็นผู้ทีเ่กีย่วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่
มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�าหรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึง 
ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย 
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

 ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง ข้อ 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision)ได้

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
 ในการด�าเนินการของบริษัท กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และรอบคอบ (Duty of Care) 
และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ 
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Duty of Obedience) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง  
ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure) และให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
 1. ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งดูแลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท
 2. พิจารณาก�าหนด และแก้ไขเปล่ียนแปลงกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันกลุ่มบริษัท และก�าหนดเงื่อนไขตามความจ�าเป็น 
เพื่อรักษาประโยชน์ของบริษัท และไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
 4. การพิจารณาและติดตามงาน ดังต่อไปนี้
  4.1 ติดตามความคืบหน้าของการด�าเนินการด้านกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ครอบคลุมถึงแผนงานด้านต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 
ที่ส�าคัญต่อความส�าเร็จในกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญทางกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท
  4.2 ติดตามผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย และประมาณการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง ในกรณีที ่
ผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนดจะต้องมีการหารือเพ่ือหาข้อแก้ไขเป้าหมายดังกล่าว ควรครอบคลุมหลายๆ ด้าน  
ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงดัชนีวัดประสิทธิภาพของผลปฏิบัติและการเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ
 5. การบริหารบุคลากร ดังต่อไปนี้
  5.1 พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นชอบกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางด้านการบริหารบุคลากร และแผนพัฒนา
บุคลากร
  5.2 พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ และให้ความเห็นชอบกับกลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัท พิจารณา และอนุมัติแผน 
ค่าตอบแทนต่างๆ ที่อิงกับผลการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจในการว่าจ้างและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
  5.3 ดูแลให้มีหลักเกณฑ์ วิธกีาร และกระบวนการทีชั่ดเจนโปร่งใส เหมาะสม  และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการสรรหา ถอดถอน 
หรือเลิกจ้างกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้บริษัทมีคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความรู้  
ความสามารถที่เหมาะสม และมีประสบการณ์ในการด�าเนินกิจการของกลุ่มบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสบความส�าเร็จ
  5.4  ดูแลให้กลุ่มบริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
ประจ�าไตรมาส และประจ�าปีที่ร่วมกันก�าหนดไว้
  5.5 ดูแลให้มีการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง
 6. การดูแลความครบถ้วนสมบูรณ์ ดังต่อไปนี้
  6.1 ทบทวนและให้ความเห็นชอบวิสัยทศัน์ พันธกจิ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธรุกจิ และงบประมาณ ดูแลให้มีการส่ือสาร
ให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับของบริษัท
  6.2 รายงานความรับผิดชอบทางการเงินประจ�าปีเพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง
  6.3 ติดตามการด�าเนินกิจการของกลุ่มบริษัทตลอดเวลาเพ่ือให้ม่ันใจว่ากรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการด�าเนินกิจการ 
ตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
  6.4 ดูแลกระบวนการการตรวจสอบภายในในบทบาททางด้านการควบคุมที่ส�าคัญ
  6.5 ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ส�าคัญ
  6.6 ดูแลให้มีกระบวนการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการท�ารายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลให้มี 
การรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม�่าเสมอ
  6.7 ดูแลให้มีระบบควบคุมที่มีประสิทธิผล ให้ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบาย 
กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง การดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
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  6.8 จดัให้มีการถ่วงดุลอ�านาจของฝ่ายจดัการ และ/หรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับทีเ่หมาะสมโดยให้ความส�าคญัต่อสัดส่วน
หรือจ�านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการ
  6.9 ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพ่ือให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะท�าให้สามารถ
ปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
  6.10 ดูแลให้มีเอกสารประกอบการประชุมครบถ้วน และมีการส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม ดูแลการจัดท�ารายงานการประชุมให้มี
รายละเอียดครบถ้วน และมีระบบการจัดเก็บและควบคุมมิให้มีการแก้ไขรายงานการประชุมภายหลังรับรองรายงานการประชุมไปแล้ว
  6.11 ติดตามปัญหาและสถานการณ์ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
  6.12 ดูแลให้บริษทัมีระบบทีเ่หมาะสมในการส่ือสารอย่างมีประสิทธผิลกบัผู้มีส่วนได้เสียของบริษทั และสาธารณชน และติดตาม
การปฏิบัติตามระบบนั้น
  6.13 ดูแลให้มีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง มีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน
  6.14 ปกป้องและสร้างชื่อเสียงของบริษัท
 7. การจัดตั้ง และก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ดังต่อไปนี้
  7.1 จัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็นเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการ
บริษัท ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงิน 
และบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
  7.2 พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนเปล่ียนแปลงองค์ประกอบ รวมทั้งเปล่ียนแปลงที่มี 
นัยส�าคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น
 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
  8.1 คณะกรรมการบริษทัจดัให้มีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยท�าการประเมิน 
2 รูปแบบ คือ
   8.1.1 แบบประเมินรายบุคคล - ประเมินตนเอง (Self Assessment) 
   8.1.2 แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย
  8.2 น�าผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อร่วมกันสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น
 9. ดูแลให้บริษัทด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อม
 10. อุทิศเวลาโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่กรรมการหรือผู้หน่ึงผู้ใดและไม่ด�าเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขัน 
กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�านึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ
ธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันของบริษัทฯ พร้อมทั้งก�ากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม 
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต และการใช้อ�านาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระท�าผิดกฎหมาย
 12. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธ ิ
ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง และได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
 13. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น 
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ก�ากับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางการส่ือสารในการรับ และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค ์
จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายอย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองทีอ่าจเป็นปัญหา
กับคณะกรรมการได้โดยตรง
 14. ให้ประธานกรรมการบริษัทด�าเนินการให้เป็นไปตามอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวข้างต้น อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล
 15. จดัให้มีเลขานุการบริษทั (Corporate Secretary) เพ่ือช่วยด�าเนินกจิกรรมต่างๆของคณะกรรมการและบริษทั อนัได้แก่ การประชุม
คณะกรรมการและผู้ถอืหุ้น ตลอดจนการให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการและบริษทัในการปฏิบติั และด�าเนินการให้ถกูต้องตามกฎหมายและระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการ และบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  
และสนับสนุนให้การก�ากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานก�ากับดูแลกิจการที่ดี

อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัท
 1. แต่งต้ัง ถอดถอน มอบอ�านาจหน้าที่ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ 
เพื่อน�าไปปฏิบัติ
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระท�าการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน
คณะกรรมการบริษัท ทั้งน้ีการมอบอ�านาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอ�านาจน้ันต้องไม่มีอ�านาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลอื่น 
ที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง”) ให้มีความหมายตามที่ก�าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
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  เว้นแต่เร่ืองที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการท�ารายการตามหลักเกณฑ์ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดให้เร่ืองที่จะกระท�าได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งน้ี ก�าหนดให้รายการ 
ที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการ
ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 3. ปรึกษาผู้เช่ียวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญภายนอกในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่าย 
ของบริษัท
 4. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
 5. อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้า 
ต่อกันหรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
 6. อนุมัติการเข้าค�้าประกันวงเงินสินเช่ือแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจ 
คณะกรรมการบริหาร หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น 
 7. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
 8. อนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
 9. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้ ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
 10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
 11. อนุมัติการปรับสภาพ ท�าลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ช�ารุดสูญหาย ถูกท�าลายเสื่อมสภาพ
หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
 12. อนุมัติซื้อสินค้า วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง จ�านวนเงินเกินกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป
 13. อนุมัติค่าใช้จ่ายทั่วไปเกินกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป
 14. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุนจ�านวนเงินเกินกว่า  5 แสนบาท  ขึ้นไป
 15. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการให้ค่าของขวัญ และค่าบริการต้อนรับจ�านวนเงินเกินกว่า 1 แสนบาท ขึ้นไป
 16. อนุมัติซื้อทรัพย์สินถาวรที่มีการตั้งงบประมาณเกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป และไม่ได้ตั้งงบประมาณอนุมัติเกินกว่า 5 ล้านบาท
ขึ้นไป
 17. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี  และ/หรือ การด�าเนินการ 
ตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท ส�าหรับเรื่องที่มิใช่ปกติวิสัยทางการค้าของบริษัท และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าในส่วนที่
มีทุนทรัพย์เกินอ�านาจ คณะกรรมการบริหาร
 18. อนุมัติการเข้าท�าธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจในวงเงินส่วนที่เกินอ�านาจคณะกรรมการบริหาร
 19. เสนอการเพ่ิมทุนหรือลดทุน หรือการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ
วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
 20. มอบอ�านาจให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการ และพนักงานระดับผู้บริหาร 
ของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดท�าการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 21. มีอ�านาจเชิญฝ่ายที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการ และพนักงานระดับบริหาร 
ของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น
 22. พิจารณาและอนุมัติแผนธุรกิจประจ�าปีและงบประมาณ ที่ฝ่ายจัดการน�าเสนอ
 23. พิจารณาและอนุมัติเรื่องที่ส�าคัญของธุรกิจตามที่กฎหมายก�าหนด ข้อบังคับของบริษัท
 24. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
 25. บรรดาอ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น ที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์
และการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในการท�าธุรกรรมระหว่างบริษัท
และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการท�าธุรกรรมดังกล่าวที่มีขนาดไม่เกิน 
1% ของรายได้รวมสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุดต่อครั้งของการท�ารายการ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
 1. เป็นผู้น�าด้านกลยุทธ์ ก�ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
 2. เป็นผู้ก�ากับดูแลให้ม่ันใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี
 3. ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่งหนังสือนัดประชุม 
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพ่ือให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเร่ืองต่างๆ  
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
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 4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการ                                            
 5. มีบทบาทในการก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และมีมาตรการที่ดูแลให้ 
เรื่องส�าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
 6. ประธานกรรมการมีหน้าทีจ่ดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอทีก่รรมการจะอภิปรายประเด็นส�าคญั
กันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และสรุปมติที่ประชุม
 7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการ 
และฝ่ายจัดการ
 8. สื่อสารข้อมูลส�าคัญต่างๆให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
 9. สนับสนุนให้กรรมการบริษทั เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น และท�าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมเพ่ือควบคมุการประชุมให้มีประสิทธภิาพ 
และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
 10. เป็นเสียงช้ีขาดในทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นส�าหรับกรณีปกติทีใ่ห้ถอืคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียง มีคะแนน
เสียงเท่ากัน
 11. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทั ปฏิบติัหน้าทีต่ามขอบเขตอ�านาจหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัตามกฎหมาย 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะ
กรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ
บริหารกลุ่ม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ

ก�าหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
การเงินและ

บริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการ
ส่งเสริม

คุณค่าร่วม
และความรับผิด
ชอบต่อสังคม

รวม 17 ครั้ง รวม 12 ครั้ง รวม 4 ครั้ง รวม 3 ครั้ง รวม 4 ครั้ง รวม 4 ครั้ง

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์ 13/17

2. นางประพีร์  สรไกรกิติกูล 17/17 3/3 4/4

3. นางสุนันทา  เตียสุวรรณ์ 16/17 3/3

4. นายปราโมทย์  เตียสุวรรณ์ 16/17 12/12 3/3 4/4 4/4

5. นางปราณี  คุณประเสริฐ 16/17 11/12 3/3 4/4

6. นายวีระชัย  ตันติกุล 17/17 4/4 3/3

7. นางรวิฐา  พงศ์นุชิต 16/17 3/4

8. นายจ�านงค์  วัฒนเกส 17/17 4/4

9. นางสาวพิทยา  เตียสุวรรณ์ 16/17 12/12 4/4

10. นางพนิดา  เตียสุวรรณ์ 3/3

11. นายเดชา  นันทนเจริญกุล 11/12 4/4

12. นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล 12/12 4/4

13. นายดุษิต  จงสุทธนามณี 4/4

14. นายสมศักดิ์ ศรีเรืองมนต์ 3/4

15. นางนิรารัตน์  ธนาเลขะพัฒน์ 4/4

16. นางฉวี  จารุกรวศิน 3/4

17.นางสาวศศิโสภา  วัฒกีเจริญ 4/4

18. นางสาวสุพร  รุ่งพิทยาธร 3/4

19. นายปิติพงษ์ เตียสุวรรณ์ 4/4
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หมายเหตุ :
 1.  คณะกรรมการบริษัท จ�านวน 9 ท่าน ได้แก่ ล�าดับที่ 1-9
 2.  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม จ�านวน 5 ท่าน ได้แก่ ล�าดับที่ 4-5, 9 และล�าดับที่ 11-12 
 3.  คณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ ล�าดับที่ 6-8
 4.  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จ�านวน 6 ท่าน ได้แก่ ล�าดับที่ 2-6 และ ล�าดับที่ 10
 5.  คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง จ�านวน 7 ท่าน ได้แก่ ล�าดับที่ 2, 4-5 และ 9 และล�าดับที่ 11-13
 6.  คณะกรรมการการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม จ�านวน 7 ท่าน ได้แก่ ล�าดับที่ 4 และ 14-19 
 7.  ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ�านวนครั้งที่มาประชุม/จ�านวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างที่กรรมการอยู่ในต�าแหน่ง

2. ผู้บริหาร

 เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีจ�านวนผู้บริหารตามนิยามของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
จ�านวน 6 คน โดยมีรายชื่อผู้บริหาร/1 ตามนิยามของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร ต�าแหน่ง

1. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)

2. นางปราณี คุณประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)

3. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)

4. ศาสตราจารย์.ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์/2 รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)

5. นายเดชา นันทนเจริญกุล รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)

6. นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : /1 หมายความว่า ผู้จัดการ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารส่ีรายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ด�ารงต�าแหน่งสูงสุด 
   ของบริษัท) ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารรายที่ส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ารง 
   ต�าแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า     
  /2  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ให้ด�ารงต�าแหน่ง 
   เป็นรองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
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โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม
ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม

และความรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)
ที่ปรึกษา

วิศวกรรมการผลิต

บริหารการผลิต 
โรงงาน 1

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

(สายผลิต)

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

(สายผลิต)

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

(สายผลิต)

รองกรรมการผู้จัดการ 
(สายผลิต)

รองกรรมการผู้จัดการ 
(สายผลิต)

ผจก. ฝ่าย
โรงงาน 1

ผจก. ฝ่าย
โรงงาน 2

ผจก. ฝ่าย
โรงงานโคราช

ผจก. ฝ่าย
ต้นทุนและราคา

ผจก. 

ฝ่ายอัญมณี 1

ผจก. ฝ่ายคลัง

สินค้าและจัดซื้อ

ผจก. 

ฝ่ายอัญมณี 2

ผจก. ฝ่าย
วิศวกรรม
การผลิต

บริหารการผลิต 
โรงงาน 2

บริหารการผลิต 
สาขาโคราช

บริหารการคลัง
และต้นทุน

บริหารอัญมณี ทรัพยากรบุคคล

ผจก.ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล

บริหารและ
บริการทั่วไป

ผจก.ฝ่ายบริหาร
และบริการ

ทั่วไป

ผจก.ฝ่ายขาย
อเมริกา

ผจก.ฝ่ายขาย
ยุโรป

ผจก.ฝ่ายขาย
เคร่ืองเงิน

ผจก.ฝ่ายขนส่ง
และพิธีการ
ศุลกากร

ผจก.ฝ่าย
วางแผน
การผลิต

รองกรรมการผู้จัดการ 
(สายตลาด)

การขายและการ
ตลาด-ODM

1

3 4 5

1-6 ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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กรรมการผู้จดัการ  (สายตลาด)

ประธานกรรมการการเงินและ
บริหารความเส่ียง

การขายและการ
ตลาด-OBM

ผจก.ฝ่าย
Retail Channel

ผจก. ฝ่าย
E-channel

ผจก. ฝ่าย
ขาย OBM 1

บริหารการผลิต
ต้นแบบ

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

(สายตลาด)

ผจก.ฝ่าย
ต้นแบบ

ศูนย์ออกแบบ
พัฒนา

ผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ

(สายตลาด)

ผจก.ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 1

ผจก.ฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 2

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ผจก. ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

บัญชีและการ
เงิน

ผจก. ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

การเงินกลุ่ม
บริษัท

ผจก. ฝ่ายการ
เงินกลุ่มบริษัท

พัฒนาธุรกิจ

ผจก. ฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ

สื่อสารองค์กร

ผจก.ฝ่าย
สื่อสารองค์กร

ส�านักบริหารกลุ่มบริษัท

2

6
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3. เลขานุการบริษัท: นายดุษิต จงสุทธนามณี

 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ัง นายดุษิต จงสุทธนามณี ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ต้ังแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551  
ซึ่งเลขานุการบริษัท คือ ผู้ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เพื่อช่วยด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและบริษัท อันได้แก่ การประชุม
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการบริษัทในการปฏิบัติและด�าเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ อีกทั้งดูแลให้กรรมการบริษัทและบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  
และสนับสนุนให้การก�ากับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานก�ากับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบและคุณสมบัติ
 1. ต้องมีความรู้ข้ันพ้ืนฐานในหลักการของกฎหมายและกฎระเบยีบของหน่วยงานก�ากบัดูแลทีเ่กีย่วกบักฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน
จ�ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 2. ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ
 3. มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และความสามารถในการสื่อสารที่ดี 

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
 1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  (ก) ทะเบียนกรรมการ
  (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจ�าปีของบริษัท
  (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร
 3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
 4. ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการบรษิัท เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัทและติดตามให้มกีารปฏิบัติ
ตามอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญแก่กรรมการบริษัท
 5. ให้ค�าแนะน�ากรรมการบริษัทในการจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการบริษัท และจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย 
ให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ
 6. จัดท�ารายงานสารสนเทศที่ส�าคัญและ/หรือสรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ 
แห่ง ประเทศไทยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 7. จัดท�าร่างนโยบายด้านการบริหารต่างๆ เช่น นโยบายหลักการก�ากับดูแลกิจการ เป็นต้น
 8. แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและติดตามการปฏิบัติตามมติและนโยบาย
 9. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานก�ากบัดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์
 10. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
 11. ดูแลให้บริษทัและคณะกรรมการบริษทัปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 12. ดูแลให้หน่วยงานเลขานุการบริษัทเป็นศูนย์กลางของข้อมูลองค์กร (Corporate Records) อาทิ หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล 
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ ทะเบียนผู้ถือหุ้น และใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างๆ
 13. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

4.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท

 4.1 หลักเกณฑ์และนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท
  บริษัทฯ ได้แบ่งลักษณะของค่าตอบแทนออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ กรรมการบริษัทที่ไม่ได้มีส่วนบริหารงาน และกรรมการ 
ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ซึ่งจะเปิดเผยรวมไว้กับค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยมีแนวทางการให้ค่าตอบแทน ดังนี้
  1) ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและ 2. ค่าตอบแทนอื่น
  2) คณะกรรมการบริษัทได้จัดต้ังคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในการท�าหน้าที่พิจารณานโยบาย  
และหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจ�านวนค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยเช่ือมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น  และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เป็นผู้อนุมัติ
  3) ก�าหนดค่าตอบแทนโดยมีการด�าเนินการที่โปร่งใสโดยค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน 
และกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาวของบริษัท รวมถึงพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับผลการด�าเนินงานในระดับของกรรมการในอุตสาหกรรม
เดียวกันซึ่งมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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 4) เพ่ือทีจ่ะรักษากรรมการบริษทัทีมี่ศกัยภาพไว้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจงึก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษทัโดยค�านึงถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยให้อยู่ในลักษณะทีเ่หมาะสมและระดับทีส่ามารถจงูใจหรืออยู่ในระดับ
ที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม

 4.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
  1) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดต้ังคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในการท�าหน้าที่พิจารณานโยบาย  
และหลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจ�านวนค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยเช่ือมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เป็นผู้อนุมัติ
  2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ก�าหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์  
ภาระหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ รวมถงึประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน โดยให้อยู่ในลักษณะทีเ่หมาะสมและระดับทีส่ามารถ
จูงใจ และรักษากรรมการบริษัท ที่มีคุณภาพตามที่ต้องการได้ หรืออยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม

 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ส�าหรับรอบระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 - วันที่ 31 ธันวาคม 2560
  (ก) ค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัท/1 ประกอบด้วยเงินเดือน เงินประจ�าต�าแหน่ง

                                       หน่วย: ล้านบาท

รายชื่อ

ค่าตอบแทนกรรมการ 

ต�าแหน่ง
คณะกรรมการ

บริษัท (เงินเดือน)

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

(เงินประจ�าต�าแหน่ง)

รวม

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท 4.931 4.931

2. นายวีระชัย ตันติกุล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

0.720 0.720

3. นางรวิฐา  พงศ์นุชิต กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 0.480 0.480

4. นายจ�านงค์  วัฒนเกส กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 0.480 0.480

5. นางประพีร์ สรไกรกิติกูล กรรมการบริษัท/กรรมการการเงิน

และบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

1.537 1.537

6. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน

1.460 1.460

รวมค่าตอบแทนกรรมการ 7.928 1.680 9.608

  หมายเหตุ :   /1 กรรมการบริษัทที่เหลือ จ�านวน 3 คน มิได้รับค่าตอบแทนในรายการ (ก) แต่ได้รับค่าตอบแทนในรายการ (ข)

  (ข)  ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

 โครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับปฏิบัติงาน 
          คณะกรรมการบริษทัก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงาน 
และโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม ผู้บริหารระดับสูงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ และก�าหนดให้
กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้เสนอหลักเกณฑ์และปัจจยัในการประเมินผลงานของพนักงานทกุระดับฏิบติังาน และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว 
ซึ่งรวมถึง
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 1) พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการด�าเนินงานระยะส้ัน เช่น โบนัส และผลการด�าเนินงาน
ระยะยาว เช่น Balanced Scorecard
 2) ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการจ่ายค่าตอบแทน ค�านึงถงึระดับค่าตอบแทนเท่ากบัระดับอตุสาหกรรมโดยประมาณ และผลการด�าเนิน
งานของกิจการ
 3) มีการสื่อสารให้เป็นที่รับทราบส�าหรับนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินผล

ลักษณะค่าตอบแทน จ�านวน (คน) จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

กรรมการบริหารและผู้บริหาร เงินเดือน และเงินชดเชยการเกษียณอายุ 5 17.063

                     
หมายเหตุ:  มีกรรมการบริษัทที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริหาร จ�านวน 3 คน
 
 2. ค่าตอบแทนอื่น
  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

 (ก) ในฐานะกรรมการบริษัท

รายชื่อ จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

1. นายปรีดา          เตียสุวรรณ์ 0.2348

2. นางประพีร์        สรไกรกิติกูล 0.0732

3. นางสุนันทา        เตียสุวรรณ์ 0.0695

รวม 0.3775

   
 (ข) ในฐานะผู้บริหาร

จ�านวน (คน) จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

ผู้บริหาร 5 0.7896

5.  บุคลากร
 
 จ�านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�านวนดังต่อไปนี้ 

จ�านวนพนักงาน การผลิต การจัดจ�าหน่าย การค้าปลีก อื่นๆ รวม

พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน) 2,466 2 242 3 2,713

พนักงานส�านักงาน (คน) 608 122 88 3 821

รวม (คน) 3,074 124 330 6 3,534

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

ผลตอบแทนพนักงาน

 บริษัทฯ ถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด จึงดูแลพนักงานให้ได้รับผลตอบแทน สวัสดิการให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อพนักงานทกุคน ซึง่บริษทัฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจดัสรรสวัสดิการแก่พนักงานอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยบริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผล 
ของการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด KPI เพื่อใช้วัดผลส�าเร็จจริงเทียบกับความคาดหวังที่ตกลงกันไว้ (Objective Measurement)  
 ในปี 2560 ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย มีจ�านวนเงินรวม 1,020 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนที่ให้แก่
พนักงานของบริษัทฯ นั้นอยู่ในรูปของเงินเดือน ค่าแรง และโบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งจ�าแนกสวัสดิการออกเป็น 3 หมวดหลัก ดังนี้
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 1. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ 
  บริษัทฯ จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือให้แก่พนักงาน อาทิ กรณีอุปสมบท สมรส คลอดบุตร กรณีผู้บริหารและพนักงานเสียชีวิต 
กรณีบิดา มารดา สามี ภรรยา บุตร ของผู้บริหารและพนักงานเสียชีวิต ตามระเบียบบริษัทฯ 
 2.  สุขภาพและประกันชีวิต ได้แก่ การตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี การประกันสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  2.1  การตรวจสุขภาพประจ�าปี 
   บริษัทฯ ได้มีการจัดตรวจสุขภาพประจ�าปีให้แก่ ผู้บริหาร พนักงานระดับซุปเปอร์ไวเซอร์ อาวุโส พนักงานกลุ่มเส่ียง  
และนักศึกษาทวิภาคี 
  2.2  การประกันสุขภาพกลุ่ม บริษัทฯ ได้มีการท�าประกัน ดังนี้
   - การท�าประกันบุคคล (กลุ่ม)
   - การประกันชีวิตและสุขภาพ (กลุ่ม) ระดับผู้บริหาร
   - การประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพการเดินทางต่างประเทศ
   - การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง
   - การประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม)
 3.  กองทุน ได้แก่ 
  3.1 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 
   บริษัทฯ ได้มีประกาศการจัดต้ังกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ โดยมีวัตุประสงค์ เพ่ือเป็นหลักประกันในการสนับสนุนเงินออม  
ส�าหรับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ ลาออก โดยมีคุณสมบัติการเข้าสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดังนี้ ผู้บริหารต้องมีอายุงานครบ 3 ปี 
พนักงานต้องมีอายุครบ 5 ปีขึ้นไป
  3.2 กองทุนเงินทดแทน 
   บริษัทฯ ได้มีการขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน
  3.3 กองทุนเงินประกันสังคม 
   บริษัทฯ ได้มีการขึ้นทะเบียนประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม
 
นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
 บริษัทฯ ยึดถือว่า พนักงานหรือทุนมนุษย์ (Human Capital) คือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กรที่จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการขับเคล่ือนธรุกจิ และเป็นการวางรากฐานการด�าเนินธรุกจิทีย่ั่งยืนให้แก่องค์กร จงึได้ให้ความส�าคญัในการพัฒนาความรู้และทกัษะต่างๆ 
ให้กับพนักงานอย่างสม�่าเสมอ จะเห็นว่าพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การท�างานมายาวนาน สามารถช่วยถ่ายทอด
องค์ความรู้และประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างต่อเนื่อง ท�าให้บริษัทฯ ผลิตผลงานเครื่องประดับที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง
 บริษัทฯ ได้บูรณาการอบรมพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์องค์กร โดยมีการจัดท�าแผนก�าหนดเส้นทางการพัฒนา
บุคลากรบนพ้ืนฐานสมรรถนะ (Competency-based Training Road Map) เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดระบบบริหารคุณภาพ  
ISO 9001:2015 เร่ืองการสนับสนุนความรู้ขององค์กรที่จ�าเป็นในการด�าเนินงานทางธุรกิจ ทั้งช่วยก�าหนดกรอบในการวางแผนการฝึกอบรม
ระยะยาวให้กับบุคลากรในองค์กรให้ตรงกับต�าแหน่งงานและความสามารถอย่างแท้จริง เน้นให้พนักงานมีความรู้ความสามารถเพ่ิมข้ึน 
อย่างต่อเน่ืองควบคูไ่ปกบัการมีคณุภาพชีวิตทีดี่ ทัง้ในด้านความรู้ทีเ่กีย่วกบัวิชาชีพและหลักจริยธรรมในการด�าเนินชีวิต เพ่ือน�ามาเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน ผลักดันให้องค์กรเติบโตก้าวหน้า 
 บริษัทฯ ยังสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ที่เรียกว่า “คุณค่าร่วมของแพรนด้า” ประกอบด้วย ผนึกก�าลังเพ่ือความเป็นหน่ึง  
(Teamwork) พัฒนาอย่างไม่หยุดย้ัง (Continuous Improvement) ใส่ใจทุกสายสัมพันธ์ (Stakeholder Focus) และส่งเสริมให้พนักงาน 
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาองค์กร ตลอดปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดโครงการอบรมสร้างความสัมพันธ์ในการท�างานร่วมกัน 
เป็นทีม  (Team Building : Grow Together...ลดช่องว่างสร้างพลัง) อย่างต่อเนื่อง  มีจัดท�าแผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล (Individual  
Development Plan : IDP) เพ่ือให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันระหว่างบุคคล เป็นการจูงใจให้พนักงานมีโอกาสเติบโต
ก้าวหน้าในอาชีพ
 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังได้ส�ารวจระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ซึ่งจากการส�ารวจพนักงานจ�านวน 1,796 คน  
ซึง่ตอบแบบสอบถามพบว่า คะแนนระดับความผูกพันของพนักงานทีมี่ต่อองค์กรเฉล่ีย เท่ากบั 73.41% ซึง่อยู่ในระดับดี เม่ือเทยีบกบัค่าเฉล่ีย
ของบริษัทช้ันน�าต่าง ๆ ในประเทศ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ มีศักยภาพในการเติบโต มีความสามารถในการแข่งขันที่ย่ังยืน โดยบริษัทฯ  
จะยังคงมุ่งมั่นที่จะบริหารบุคลากรโดยน�าผลการส�ารวจมาปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพต่อไป 
 ทั้งน้ีปี 2560 บริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณในการฝึกอบรมทั้งส้ิน ประมาณ 1.6 ล้านบาท จัดให้พนักงานได้รับการอบรมเฉล่ีย  
1.90 วัน/ คน/ปี  ก�ากับดูแลการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมาตรฐานโดยประเมินผลความพึงพอใจในการจัดฝึกอบรมเฉลี่ย ซึ่งเท่ากับ 
87.34% โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะรอบด้าน (Multi Skill) ให้กับพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู ้
ความสามารถ และทักษะที่ตอบสนองกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายของบริษัทในแต่ละปี เพ่ือให้สอดคล้องกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
(Learning Organization) 
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การก�ากับดูแลกิจการ
 

 บริษทั แพรนด้า จวิเวลร่ี จ�ากดั (มหาชน) มุ่งม่ันด�าเนินธรุกจิบนพ้ืนฐานหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ (Good Corporate Governance) 

ด้วยการปลูกฝังจิตส�านึกและจริยธรรมในการท�างานให้แก่พนักงาน ตลอดจนการให้ความส�าคัญอย่างย่ิงในการด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึง 

ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  

ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยน�าหลักการก�ากับดูแล

กจิการทีดี่ของบริษทัไปใช้กับการบริหารจดัการในทกุระดับของธรุกจิอย่างเป็นกจิวัตร จนกลายเป็นวัฒนธรรมทีดี่ขององค์กรในการสร้างคณุค่าร่วม 

ทียึ่ดถอืปฏิบติัร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นการปฎิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทยีม การปฏิบติังานเพ่ือผลประโยชน์ของบริษทัอย่างเต็มความสามารถ 

ด้วยความสุจรติ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส่งผลให้ความเชือ่มัน่ และความมัน่ใจ ต่อผูถ้ือหุ้น นกัลงทุน ผู้มีส่วนได้เสยีและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

คณะกรรมการจึงมีการควบคุมดูแลให้บริษัทด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และระเบียบปฏิบัติของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน เพือ่การก�ากับดูแล

กิจการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

  

 

1. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ใน “คู ่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการ 

(Corporate Governance Manual) ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา และได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเพ่ือให้สอดคล้องกับ

กลยุทธ์ของบริษทั และแนวทางการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ส�าหรับบริษทัจดทะเบยีนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถงึตามหลักเกณฑ์ 

และการส�ารวจโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : 

CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Director : IOD) และในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนการน�า

หลักปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Good Corporate Governace Code: “CG Code”) ซึ่งเป็น

ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัท น�าไปปรับใช้ในการก�ากับดูแลให้กิจการ

มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาวน่าเช่ือถือส�าหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพ่ือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน          

โดยก�าหนดนโยบายการก�ากับกิจการเพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคน ลงนามรับทราบ 

และยึดถือปฏิบัติดังนี้

 1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามคู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทด้วยความเชื่อมั่น 

ศรัทธา และเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลของบริษัทที่มีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชด�ารัสช้ีแนะเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึง่เป็นปรัชญาทีมุ่่งเน้นความสมดุลและพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว โดยให้ความส�าคัญกับการใช้ความรู้อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ค�านึงถึงหลักคุณธรรม ซึ่งตรงกับหลักการพ้ืนฐานของบริษัท  

ใน 8 ประการอันประกอบด้วย

 - Accountability: ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง และสามารถชี้แจง หรืออธิบายการตัดสินใจนั้นได้

 - Responsibility: ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

 - Integrity: ความซื่อสัตย์สุจริต

 - Equitable Treatment: การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม  

 - Transparency: ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่ตรวจสอบได้และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 

จดทะเบยีน ประจ�าปี 2560 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 

2017) ในระดับ 5 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent ) ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 110 

บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีเลิศ จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ 

การประเมินทั้งส้ิน 673 บริษัท และเป็น 1 ใน 49 บริษัท ในกลุ่ม Top Quartile  

ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาด 1,000-2,999 ล้านบาท ที่มีทั้งส้ิน  

620 บริษัท จากการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2560  

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 - Ethics: การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

 - Vision to Create Long Term Value: การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว

 - Corporate Social Responsibility: การมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 2. คณะกรรมการบริษทั ผู้บริหาร และพนักงานทกุคน จะน�าหลักการก�ากบัดูแลกจิการของบริษทัไปปฏิบติัในการบริหารจดัการธรุกจิ

ทุกระดับ โดยถือเป็นกิจวัตรจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

 3. คณะกรรมการบริษัท  ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน ปฏิบัติ

งานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 4. คณะกรรมการบริษทั ผู้บริหาร และพนักงานทกุคน อาจเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการของบริษทัเพ่ือให้สอดคล้อง

และเหมาะสมกับมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

 5. การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทถือเป็นดัชนีช้ีวัดที่ส�าคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจ 

ของคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

 6. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และกลยุทธ์ เป็นประจ�าทุกปี

  อนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2560 เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ 

“คู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ” ( Corporate governance & Code of conduct manual) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 

ซึ่งสรุปประเด็นส�าคัญที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ดังนี้

  1. แก้ไข หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ส�าหรับคู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น

  2. เพ่ิมข้อความทีค่ณะกรรมการบริษทัสามารถน�าหลักปฏิบติั และแนวปฏิบติัตามหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ส�าหรับบริษทั

จดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีจ�านวน 8 ข้อ

  3. เพิ่มแนวปฏิบัติในส่วนของจรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่

   3.1 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  

   3.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  4. แก้ไขและปรับเปลี่ยนนโยบายที่ส�าคัญและระเบียบปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่  

   4.1 นโยบายคุณภาพ 

   4.2 นโยบายจัดซื้อจัดจ้าง 

   4.3 นโยบายการจัดสรร และการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   4.4 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

  5. เพิ่มนโยบายใหม่ ว่าด้วยเรื่อง ดังต่อไปนี้

   5.1 นโยบายการบริหารและวางแผนภาษี 

   5.2 นโยบาย และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

   5.3 นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย

  6. แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่ 

   6.1 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

   6.2 คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

2. คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือกล่ันกรองและก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทเฉพาะเร่ือง 

ทั้งน้ีเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 

คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหาร 

ความเส่ียง และคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม และเม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มติที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติทบทวนการปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งทบทวนอ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการ

ชุดย่อย ดังต่อไปนี้
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 2.1 คณะกรรมการบริหารกลุ่ม

  คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 6 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท จ�านวน 3 ท่าน ส่วนอีก 6 ท่านคัดสรรจากบุคคลซึ่งมี

ความรู้ความช�านาญเฉพาะทางในธุรกิจ วาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร คือ ระยะเวลา 3 ปี คณะกรรมการบริหารที่ปฏิบัติงาน

ครบวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาอีกได้ รายนามคณะกรรมการบริหารกลุ่มมีดังต่อไปนี้

  รายชื่อ       ต�าแหน่ง

 1. นางปราณี   คุณประเสริฐ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม/กรรมการผู้จัดการ (สายการตลาด)

 2. นายปราโมทย์  เตียสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)

 3. นางสาวพิทยา  เตียสุวรรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)

 4. ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์    รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)   

 5. นายเดชา   นันทนเจริญกุล รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)

 6. นายชนัตถ์      สรไกรกิติกูล กรรมการบริหาร

 รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม ประกอบด้วย  

 1. นางประพีร์   สรไกรกิติกูล

 2. นางพนิดา   เตียสุวรรณ์

 3. นางสุนันทา   เตียสุวรรณ์

หมายเหตุ: ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ เข้าด�ารงต�าแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

คุณสมบัติ

 1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอ 

ที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

 2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในฐานะผู้บริหารของบริษัท

 3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น 

การแข่งขันกบักจิการของบริษทัไม่ว่าจะท�าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ ของบคุคลอืน่เว้นแต่จะแจ้งให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นทราบก่อนทีจ่ะ

มีมติแต่งตั้ง

อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

 1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนก�าหนดค่าตอบแทน และสวัสดิการแก่พนักงาน ระดับต่างๆ

 2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะท�างานอื่นใดเพื่อด�าเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของกลุ่มบริษัทฯ

 3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจ�าเป็น ด้วยค่าใช้จ่าย 

  ของบริษัท

 4.  ออกประกาศว่าด้วยการปฏิบัติงานและสามารถมอบอ�านาจให้แก่กรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือพนักงาน ผู้ด�ารงต�าแหน่ง 

  ทางการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้

 5.  อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อในวงเงินไม่เกินจ�านวน 50 ล้านบาทต่อปี

 6.  อนุมัติการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯในฐานะผู้ถือหุ้น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ�านวน 50 ล้านบาทต่อปี

 7.  อนุมัติการเพิ่มทุนในบริษัทบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

 8.  อนุมัติการเข้าค�า้ประกนัวงเงนิสินเช่ือแก่บริษทัทีมี่ความสัมพันธ์ทางธรุกจิกบับริษทัฯในฐานะผู้ถอืหุ้น หรือบริษทัทีมี่การประกอบ 

  ธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจ�านวน 50 ล้านบาท     

  9.   อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือตราสารหนี้ ในวงเงินไม่เกินจ�านวน 10 ล้านบาทต่อปี

 10.  อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินไม่เกินจ�านวน 20 ล้านบาทต่อปี

 11. อนุมัติการปรับสภาพ ท�าลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และ/หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ช�ารุดสูญหาย ถูกท�าลาย 

  เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อปี

 12. อนุมัติค่าใช้จ่ายในวงเงินเกินกว่า 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท

 13. อนุมัติซื้อสินค้า วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง ในวงเงินเกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
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 14. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุนจ�านวนเงินเกินกว่า 2 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท

 15.  อนุมัติค่าใช้จ่ายในการให้ค่าของขวัญ และค่าบริการต้อนรับจ�านวนเงินเกินกว่า 5 หมื่นบาทแต่ไม่เกิน 1 แสนบาท

 16.  อนุมัติการปรับสภาพราคา การท�าลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เส่ือมสภาพหรือล้าสมัย ซึ่งจะท�าให้มีมูลค่า 

  ทางบัญชีลดลงได้ตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง

 17. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การด�าเนินการ 

  ตามกระบวนพิจารณาคดีใดๆในนามบริษทัฯ ส�าหรับเร่ืองทีมิ่ใช่ปกติวิสัยทางการค้าของบริษทัทีมี่ทนุทรัพย์ไม่เกนิจ�านวน 2 ล้านบาท 

  ต่อปี และ/หรือ ที่เป็นปกติวิสัยทางการค้าที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินจ�านวน 20ล้านบาทต่อปี

 18. อนุมัติส่งพนักงานไปดูงาน หรือไปศึกษางานยังต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง

 19. อนุมัติการเข้าท�าธุรกรรมที่มิใช่ปกติวิสัยของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจ�านวน 10 ล้านบาท

 20. การมอบอ�านาจให้แก่กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่ง และ/หรือพนักงานระดับบริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่นใดท�าการ 

  แทนตนได้นั้นให้อยู่ภายใต้ตารางอ�านาจด�าเนินการและอ�านาจอนุมัติ

 21. มีอ�านาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่า 

  เกี่ยวข้องจ�าเป็น

 22. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

 1.  พิจารณาและก�าหนดเป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

  กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท 

 2.   ก�าหนดแนวทางการด�าเนินกิจการ การพัฒนา และการขยายธุรกิจให้เป็นไปตามแนววิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย 

  และมติคณะกรรมการบริษัท

 3. แต่งต้ังผู้บริหารบริษทัเพ่ือปฏิบติัหน้าทีท่กุต�าแหน่งเว้นแต่การแต่งต้ังผู้บริหารระดับสูงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

  บริษัท รวมทั้งสามารถมอบอ�านาจให้บุคคลใดๆไปด�าเนินการแทนในเรื่องใดๆที่อยู่ในหน้าที่และรับผิดชอบตามที่เห็นสมควร

 4.  ก�าหนดระเบียบปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 5.  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงสร้างต�าแหน่งและโครงสร้างเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของพนักงาน ตลอดจนให ้

  ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารตั้งแต่ระดับฝ่ายลงไป

 6. พิจารณากล่ันกรองผลการปฏิบติังานและการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ประจ�าไตรมาส/ประจ�าปีก่อนเสนอคณะกรรมการ 

  บริษัทเพื่อพิจารณา

 7. พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณประจ�าปีและก�ากับดูแลและติดตามประเมินผลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย  

  และแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และพิจารณาอนุมัติเงินโบนัสและรางวัลพนักงาน และผลประโยชน์อย่างอื่นเพ่ือสร้างขวัญ 

  ก�าลังใจพนักงาน

 8. ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุมโดยประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

 9. ให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มด�าเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กล่าวมาข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

  และประสิทธิผล

 10. บริหารจัดการให้บริษัทด�าเนินธุกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล และไม่สนับสนุนการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ 

  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ

 1. มีอ�านาจในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทระเบียบ  

  และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม 

 2. มีอ�านาจในการส่ังการ ด�าเนินการใดๆ ที่จ�าเป็นและสมควรเพ่ือให้การด�าเนินการตามข้อ 1. ส�าเร็จลุล่วงไป และหากเป็น 

  เรื่องส�าคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกลุ่มรับทราบ

 3.   มีอ�านาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบข้อก�าหนด ค�าส่ัง  

  และมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

 4. มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอ�านาจช่วง และ/หรือ  

  การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนังสือมอบอ�านาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ 

  ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯ ก�าหนดไว้ตามตารางอ�านาจด�าเนินการและอ�านาจอนุมัติ
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 5. เป็นผู้น�าและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลกัจรยิธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิัทฯ เพือ่สร้างเสรมิและพฒันาให้ 

  บริษัทด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารกลุ่มมอบหมาย

     7.  จ้าง บรรจ ุแต่งต้ัง และลงโทษทางวินัยพนักงาน ลูกจ้าง และให้พนักงาน ลูกจ้างพ้นสภาพการจ้าง รวมทัง้ การเล่ือนปรับเงนิเดือน 

  และค่าจ้างของพนักงาน ลูกจ้าง แต่ไม่รวมถึงพนักงาน หรือลูกจ้างที่คณะกรรมการบริษัทหรือระเบียบข้อบังคับก�าหนดให้ 

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จ้าง บรรจุ แต่งตั้งลงโทษทางวินัยหรือเลิกจ้าง ในการปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่ดังกล่าว

 8. กรรมการผู้จัดการจะมอบอ�านาจให้รองกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่เห็นสมควรปฏิบัติการแทนก็ได้ก�าหนดเงื่อนไข 

  ในการท�างานของพนักงานและลูกจ้าง ออกค�าส่ังหรือประกาศก�าหนดวิธีการบริหารงานและการด�าเนินกิจการของบริษัท  

  โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทและมติคณะกรรมการบริษัท และมติคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

 9. ด�าเนินกิจการใดๆ ตามระเบียบบริษัท และมติคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารกลุ่ม รวมทั้ง ก�าหนดหน้าที่ให ้

  พนักงานและลูกจ้างของบริษัทระดับต่างๆปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของบริษัท

 ทั้งน้ี การใช้อ�านาจของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถกระท�าได้  

หากกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัทฯ ในการใช้อ�านาจดังกล่าว

 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการบริษทัตระหนักถงึความส�าคญัของระบบการก�ากบัดูแลกจิการทีดี่ จงึได้พิจารณาอนุมัติจดัต้ังคณะกรรมการตรวจ

สอบ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2542 เป็นต้นมา เพื่อเป็นเครื่องมือส�าคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการก�ากับดูแล และการบริหารงานให้มี

มาตรฐานทีถ่กูต้อง โปร่งใส มีการควบคมุภายในทีดี่และมีระบบการรายงานทีน่่าเช่ือถอืเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทนุและทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องโดยได้

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และมีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระในการ

ท�างานอย่างเต็มที่ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ส�าหรับองค์ประกอบและคุณสมบัติให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่วนขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบได้ก�าหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานที่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนดและได้ตราเป็นกฎบตัรไว้อย่างชัดเจน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบถงึความเพียงพอของ

ระบบการตรวจสอบ และการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี  

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผู้จัดการส�านักตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ปัจจุบันมีรายนามคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

    รายชื่อ    ต�าแหน่ง

 1. นายวีระชัย ตันติกุล   ประธาน

 2. นางรวิฐา พงศ์นุชิต   กรรมการ

 3. นายจ�านงค์ วัฒนเกส   กรรมการ

หมายเหตุ : กรรมการล�าดับที่ 3 เป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติ

 1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอ 

  ที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้ และกรรมการมีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ 

  ท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งน้ีต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ 

  ที่จะสามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

 2.  ต้องเป็นกรรมการอสิระตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด โดยรายละเอยีด 

  สามารถอ้างอิงจากคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ข้อ 4.หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

 3. ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่  

  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล�าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
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อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญกรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง 

  ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าจ�าเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูล ได้ทุกระดับขององค์กร 

 2.  คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอรับค�าปรึกษาจาก ผู้เช่ียวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญ 

  ภายนอก ในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเช่ือถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน 

  กับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงิน

 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

  ทีเ่หมาะสม และมีประสิทธผิล และพิจารณาความเป็นอสิระของส�านักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 

  แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารระดับสูงสุดของส�านักตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 

  การตรวจสอบภายใน 

 3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมาย 

  ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4.  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ 

  ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยค�านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ประสบการณ์ และปริมาณงาน 

  ตรวจสอบของส�านักงานตรวจสอบบญัชีน้ัน รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีรับอนุญาต โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชุมด้วย  

  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 5.  พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อก�าหนด 

  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ท้ังนี้เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

 6. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว ต้องลงนาม 

  โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามข้อก�าหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการเปิดเผยหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

  ข. ความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงของระบบควบคุมภายในของบริษัท

  ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์  

   หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

  จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  ฉ. จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

  ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

   จากคณะกรรมการบริษัท

 7. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบโดยสอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความเหมาะสมของกฎบตัรคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบตามเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 8.  สอบทานสรุปผลตรวจสอบอันเกี่ยวเนื่องกับทุจริต และก�าหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร 

 9.  สอบทานและให้ความเห็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันในเร่ืองความเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบาย 

  เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท

 10. รับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพื่อสอบทานการควบคุมภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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 2.3 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

  คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน โดย 1 ท่าน

เป็นกรรมการอิสระและด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่พ้น

ต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้  รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีดังต่อไปนี้

       รายชื่อ                                      ต�าแหน่ง                                                                                                                                           

 1. นายวีระชัย  ตันติกุล   ประธาน

 2. นางประพีร์  สรไกรกิติกูล  กรรมการ

 3. นางสุนันทา  เตียสุวรรณ์  กรรมการ

 4. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์  กรรมการ

 5. นางปราณี  คุณประเสริฐ  กรรมการ

 6. นางพนิดา  เตียสุวรรณ์  กรรมการ

 รายชื่อที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

 1. นายปรีดา  เตียสุวรรณ์  

 2. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์

คุณสมบัติ

 1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอ 

  ที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

 2. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน 

  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น

อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

 1.  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่าย 

  ของบริษัท

 2.  มีอ�านาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาช้ีแจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่า  

  เกี่ยวข้องจ�าเป็น

 3.  มีอ�านาจแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีบริษัท 1 คน เป็นเลขานุการ  

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสรรหา

 1. พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัทัง้ในเร่ืองของจ�านวนคณะกรรมการทีเ่หมาะสมกบัขนาด ประเภทและความซบัซ้อน 

  ของธุรกิจ คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคนในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

  หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่

 2. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทโดยความเป็นอิสระอย่างน้อย 

  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

 3. ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น  

  หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการเดิมเพ่ือเสนอให้ด�ารงต�าแหน่งต่อหลักเกณฑ์การประกาศรับสมัครต�าแหน่งกรรมการ  

  หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นเสนอช่ือกรรมการ หลักเกณฑ์การใช้บริษทัภายนอกสรรหา หลักเกณฑ์การพิจารณาบคุคล 

  จากท�าเนียบกรรมการ อาชีพ หรือหลักเกณฑ์การให้กรรมการแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม

 4. จัดท�าแผนการพฒันากรรมการ เพือ่พฒันาความรู้กรรมการปจัจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการบรษิัทด�ารง 

  ต�าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าทีข่องกรรมการ และพัฒนาการต่างๆทีส่าคญั เช่น  ภาวะอตุสาหกรรม กฎเกณฑ์หรือกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

  กับธุรกิจของบริษัท

 5. จดัท�าแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) และทบทวนแผนการพัฒนาประธานกรรมการบริหารกลุ่มและกรรมการผู้จดัการ  
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  รวมถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหาร 

  ระดับสูงในต�าแหน่งน้ันๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด�าเนินไปได้ 

  อย่างต่อเนื่อง

 6. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง

 7. ด�าเนินการสรรหา คัดเลือกและเสนอผู้ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ต่อคณะกรรมการ 

  บริษัทเพื่อพิจารณาแต่งต้ังและก�าหนดค่าตอบแทน

 8. เสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการด�าเนินการประเมินผลงานผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท

 9. ด�าเนินการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมาย 

  จากคณะกรรมการบริษัท

 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการก�าหนดค่าตอบแทน

 1. เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผู้บริหารระดับสูง รวมทัง้เสนอหลักเกณฑ์และแนวทาง 

  การก�าหนดค่าตอบแทน

 2.  พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลส�าหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัท  

  และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 3. ด�าเนินการก�าหนดค่าตอบแทนแก่บคุคลทีมี่คณุภาพและคณุสมบติัเหมาะสมให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษทั และผู้บริหารระดับสูง 

 4.   พิจารณาเสนอการปรับปรุงนโยบายและระเบียบการบริหารค่าตอบแทนของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะของตลาดแรงงาน 

  ในขณะนั้น

 5. ให้ค�าชี้แจง และตอบค�าถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 6.  รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผล ของการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  

  โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ

 7.  ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการก�าหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 2.4 คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงที่ปฏิบัติงานครบวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาอีกได้ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ประกอบ

ด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

                             รายชื่อ    ต�าแหน่ง

 1. นายชนัตถ์  สรไกรกิติกูล  ประธาน

 2. นางประพีร์  สรไกรกิติกูล  กรรมการ

 3. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์  กรรมการ

 4. นางปราณี  คุณประเสริฐ  กรรมการ

 5. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์  กรรมการ

 6. นายเดชา  นันทนเจริญกุล  กรรมการ

 7. นายดุษิต  จงสุทธนามณี  กรรมการ

 รายนามที่ปรึกษาของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

 1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์

 2. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์

 3. นายวิบูลย์ ศรีสุรินทร์

คุณสมบัติ

 1. กรรมการการเงนิและบริหารความเส่ียง ต้องเป็นบคุคลทีมี่ความรู้ ความสามารถ มีความซือ่สัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนิน 

  ธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

 2. กรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่น 

  ที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น
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อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

 1.  ปรึกษาผู้เช่ียวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เช่ียวชาญภายนอก ในกรณีจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่าย 

  ของบริษัท

 2. มีอ�านาจเชิญคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร หรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องมาช้ีแจงให้ความเห็นร่วมประชุม 

  หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวข้องจ�าเป็น

 3.  มีอ�านาจแต่งต้ังอนุกรรมการ และ/หรือ บุคลากรเพ่ิมเติมหรือทดแทนในคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ/หรือ 

  หน่วยงาน และ/หรือ คณะท�างานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม รวมทั้งก�าหนดบทบาทหน้าที ่

  ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง

 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการเงิน 

 1.  ด�าเนินการจัดหาทุนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ในการด�าเนินกิจการของกลุ่มบริษัท

 2.  วิเคราะห์โครงการลงทุน (Project Feasibility Study) ทั้งความเส่ียง และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของกลุ่มบริษัท  

  (Expected ROCE) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 3. ควบคมุ ดูแลและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของทกุบริษทัทีมี่ผลกระทบต่องบการเงนิรวม (Consolidated Financial Statements)  

  เป็นรายไตรมาส เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ 

 4.  ประเมินความอยู่รอดของทุกบริษัทที่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม (Viability Review) ทั้งความเส่ียง และผลประโยชน์ 

  ที่คาดว่าจะได้รับ (Expected ROCE) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

 5.  ก�ากับ ควบคุม ดูแลงบประมาณประจ�าปีของทุกบริษัทที่มีผลกระทบต่องบการเงินรวม (Fiscal Budget) เพ่ือน�าเสนอ 

  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

 6.  ก�ากับ ควบคุม ดูแลตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานด้านการเงิน (Financial Indicators) ของทุกบริษัทที่มีผลกระทบกับงบการเงินรวม 

 7.  รายงานด้านการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส   

 8.  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารการเงินที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง 

 1. พิจารณากล่ันกรองและให้ความเห็นต่อนโยบาย และกรอบการบริหารความเส่ียงก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณา 

  อนุมัติ

 2.  พิจารณาและให้ความเห็นในการก�าหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบริษัท 

  เพื่อทราบ

 3.  ก�ากบัดูแลการพัฒนาและการปฏิบติัตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้กลุ่มบริษทัฯ มีระบบบริหาร 

  ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

 4.  สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพ่ือติดตามความเส่ียงทีมี่สาระส�าคญั และด�าเนินการเพ่ือให้ม่ันใจว่าองค์กรมีการจดัการ 

  ความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

 5.  ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเส่ียงที่ส�าคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทาน 

  เพ่ือให้ม่ันใจว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเส่ียง รวมทั้งการน�าระบบการบริหารความเส่ียง 

  มาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร

 6.  รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่ส�าคัญอย่างสม�่าเสมอ

 7. ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษากับคณะอนุกรรมการ (คณะท�างาน) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Subcommittee)  

  และ/หรือ หน่วยงาน และ/หรือคณะท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัการบริหารความเส่ียง รวมทัง้พิจารณาแนวทางทีเ่หมาะสมในการแก้ไข 

  ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง 

 8.  ประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการอย่างสม�่าเสมอ เช่น งานขาย และการตลาด งานจัดซื้อ  

  การท�าสัญญาต่างๆ งานบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี เป็นต้น รวมถึงการหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม

 9.  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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 2.5 คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

  คณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าร่วม 

(Core Values) ให้เกิดขึ้นในกลุ่มบริษัท โดยจะต้องสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างทั่วถึง ปรับปรุงกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้เป็นระบบ 

มีการด�าเนินการอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการประยุกต์กจิกรรม โครงการเข้ามาสู่วิถกีารปฏิบติังาน และการด�าเนินชีวิตอย่างสอดคล้อง กลมกลืน

ตามคุณค่าร่วมที่ยึดถือร่วมกัน โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี และหากครบวาระอาจได้รับแต่งตั้งเข้ามาอีกได้  ซึ่งมีรายนามต่อไปนี้

                            รายชื่อ    ต�าแหน่ง

 1. นายปราโมทย์  เตียสุวรรณ์ ประธาน

 2. ศาสตรจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ รองประธาน

 2. นายสมศักดิ์   ศรีเรืองมนต์ กรรมการ

 3. นางนิรารัตน์   ธนาเลขะพัฒน์ กรรมการ

 4. นางฉวี    จารุกรวศิน กรรมการ

 5. นางสาวศศิโสภา  วัฒกีเจริญ  กรรมการ

 6. นางสาวสุพร   รุ่งพิทยาธร กรรมการ

 7. นายปิติพงษ์   เตียสุวรรณ์ กรรมการ

หมายเหตุ: ศาสตราจารย์ ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ เข้าด�ารงต�าแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 รายชื่อที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย

 1. นายปรีดา    เตียสุวรรณ์ 

 2. นางพนิดา    เตียสุวรรณ์

 3. นางสาวชลวิชา ฤกษ์วิทูรกุล

คุณสมบัติ

 1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอ 

  ที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้

 2. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน  

  และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น 

อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

 1.  ด�าเนินงานภายใต้นโยบายการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 2.  ด�าเนินงานเกีย่วกบัโครงการและกจิกรรม เพ่ือเช่ือมโยงวิสัยทศัน์ขององค์กรสู่พฤติกรรมการปฎิบติัอย่างเป็น รูปธรรม เหมาะสม  

  โดยสามารถอนุมัติค่าใช้จ่ายในวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

 3.  จัดท�ารายงานผลด�าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับ

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม

 1.  ก�าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 

 2.  เช่ือมโยงวิสัยทัศน์ขององค์กรสู่พฤติกรรมการปฏิบัติภายในกรอบคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

  และเหมาะสม

 3.  ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร

 4.  ส่งเสริมการจัดระบบ การบริหาร จัดการ ประเมินผล และพัฒนาการท�างาน หรือโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองต่อคุณค่าร่วม 

  และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ ตลอดจนสนับสนุนการน�ามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 

 5.  ส่งเสริมการสื่อสาร ประสานงาน ให้เกิดความร่วมมือระหว่างพนักงานด้วยกัน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการเสริมสร้าง 

  ความเข้าใจนโยบายองค์กร และการจูงใจให้มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการมุ่งไปสู่จุดหมายขององค์กร

 6.  พิจารณาแต่งต้ังคณะท�างาน ตลอดจนคณะเลขานุการ เพ่ือท�าหน้าที่สนับสนุนการท�างาน คุณค่าร่วม และความรับผิดชอบ 

  ต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ  ผู้บริหารระดับสูงสุด และผู้บริหารระดับสูง

 3.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนที่โปร่งใสและชัดเจน โดยก�าหนดให้คณะ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการดังนี้

คุณสมบัติ

 1.1 กรรมการอิสระ

  การสรรหากรรมการอิสระนั้นให้เป็นไปตามองค์ประกอบกรรมการบริษัท และคุณสมบัติ ของกรรมการอิสระที่บริษัทก�าหนดไว ้

 ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ ซึ่งตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ในประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 และน�าเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

 1.2 กรรมการ

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองบุคคล ที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดไว้ในหัวข้อ 

 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  

 หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยมีขั้นตอนการสรรหาที่โปร่งใส และชัดเจน 

กระบวนการสรรหา

 1. ในการสรรหารายช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก�าหนดกรอบการสรรหาทีจ่ะสร้างความม่ันใจ 

  ได้ว่าผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty ที่ส�าคัญสองประการ คือ การปฏิบัติ 

  หน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)  และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหา 

  กรรมการจะค�านึงถงึโครงสร้าง ของกรรมการบริษทัความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั (Board Diversity)  

  ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จ�าเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยจัดท�า  Skills matrix  

  เพ่ือก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�าเป็น ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

  ค่าตอบแทนอาจพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจากการแนะน�าของกรรมการอื่นในบริษัทฯ  

  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยผู้ถือหุ้นของบริษัทการสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional  

  Search Firm) การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ  

  ที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร

 2.  นอกเหนือจากการสรรหารายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 

  รายย่อยมีโอกาสเสนอช่ือผู้ที่สมควรเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณาโดยก�าหนดระยะ 

  เวลาในการเสนอช่ือให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณากล่ันกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการก�าหนด (Due Diligence)  

  ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศไปยังระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ผู้ถือหุ้นเสนอ 

  รายช่ือได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท และส่งประวัติของกรรมการที่เสนอไปที่อีเมล์ board@pranda.co.th และบุคคล ที่ถูกเสนอช่ือ 

  เป็นกรรมการจะต้องส่งหนังสือยืนยันการเข้าเป็นกรรมการ มายังบริษัทภายใน วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ 

  ได้รับเอกสารครบถ้วนแล้วจะน�าเสนอเข้าคณะกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทนเพื่อท�าการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล 

  ของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ 

  ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัได้พิจารณา เม่ือทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบแล้ว บริษทัฯ  

  จะเสนอช่ือบุคคลดังกล่าวเพ่ือขออนุมัติเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก 

  ของผู้ถอืหุ้นซึง่มาประชุม และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน หลังจากทีไ่ด้รับการอนุมัติแต่งต้ังจากผู้ถอืหุ้น หรือจากมติคณะกรรมการ 

  บริษทั (กรณีแต่งต้ังทดแทนกรรมการทีล่าออก) บริษทัฯ ได้ด�าเนินการโดยจดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง

 3.  เพ่ือความชัดเจน โปร่งใส คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายในการสรรหาและข้ันตอนกระบวนการในการเสนอช่ือกรรมการ 

  ให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จ�าเป็นในการพิจารณาเหตุผลสนับสนุน 

 4.  กล่ันกรองและตรวจสอบรายช่ือผู้ทีจ่ะเสนอช่ือเป็นกรรมการกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องว่าไม่ได้เป็นผู้ทีถ่กูข้ึนบญัชีด�าหรือถอดถอน 

  จากบัญชีรายช่ือที่หน่วยงานเหล่าน้ีจัดท�าข้ึน รวมทั้งท�าการพบปะ และสัมภาษณ์บุคคลที่ผ่านการกล่ันกรองและสรรหา 

  จากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

     5.  ในการเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเสนอรายช่ือให้คณะกรรมการพิจารณาในจ�านวนเกนิกว่า 

  จ�านวนกรรมการที่จะสรรหา เพ่ือให้คณะกรรมการมีโอกาสคัดเลือกกรรมการที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เสนอให้ที่ประชุม 

  ผู้ถือหุ้นพิจารณาตามจ�านวนท่ีต้องการแต่งตั้ง
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 6.  คณะกรรมการจัดส่งรายช่ือและประวัติกรรมการที่จะพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

 7.  ในกรณีที่มีการเสนอช่ือกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง ได้น�าเสนอผลงาน (Contribution) และประวัติการเข้าร่วม 

  ประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้น ใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

 8.  ในการน�าเสนอรายช่ือกรรมการให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณา คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นลงคะแนนทีล่ะคน เพ่ือให้ผู้ถอืหุ้นมีโอกาส 

  พิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที่ประชุม

 9.  จัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครั้งแรก

 

 ทั้งนี้ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยาย

สรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าร่วมของบริษัทพร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารส�าหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่เพ่ือประกอบการท�าหน้าที่ 

ซึ่งจัดท�าเป็นคู่มือการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ อันประกอบด้วย

 1. ข้อมูลตอนเรียนเชิญเข้ารับต�าแหน่งกรรมการ (Pre-Orientation) ได้แก่ ประวัติบริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท  

โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ และกรรมการ ค่าตอบแทน  และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร 

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานอย่างน้อย 3 ปีย้อนหลัง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 2. ข้อมูลทีใ่ช้ปฐมนิเทศเม่ือได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการจากทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น (Orientation) ได้แก่ เร่ืองทีจ่ะต้องปฏิบติัตามกฎหมาย 

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 1 ปี คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 

นโยบายการก�ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธรุกจิของบริษทั และกฎหมาย ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิของบริษทั ตลอดจนกฎระเบยีบ

ต่างๆ ที่ส�าคัญของบริษัท รวมทั้งหลักสูตรอบรมกรรมการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

 3. การพบประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรก เพือ่แจ้งให้กรรมการใหม่ทราบ

ถึงนโยบายที่ส�าคัญของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และความคาดหวังในความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการใหม่ที่จะมีส่วน

ช่วยคณะกรรมการบริษัทให้ท�าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง/แต่งตั้งกรรมการ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

 1. การเลือกต้ังกรรมการบริษัท โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกต้ังกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่ง 

ตามวาระ และ/หรือการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม (กรรมการใหม่) จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท คือ

  1. ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

  2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

   แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

  3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการ เท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง 

   เลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการ 

   ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

  ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

จึงได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียวหรือหลายรายถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ของบริษัท สามารถเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเสนอแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าส�าหรับการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี

 2. การแต่งต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ โดยมติที่ประชุม 

คณะกรรมการบรษิทั ให้กรรมการเลอืกบุคคลใดบุคคลหนึง่ซึ่งมคีุณสมบัต ิตามกฎหมายว่าด้วยบรษิัทมหาชนจ�ากดัก�าหนดเข้าเปน็กรรมการ

แทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว     

จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทียั่งเหลืออยู่ของกรรมการทีต่นแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนน

เสียงที่ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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 3.2 หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

            คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าทีพิ่จารณาคดัเลือกบคุคลเพ่ือด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารกลุ่ม

ดังนี้ 

  1.  คุณสมบัติ

    1. คุณลักษณะ

   (1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)

   (2) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)

   (3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และเป็นอิสระ   

   (4) ยึดมั่นในการท�างานอย่างมีหลักการ

  2. มีความรู้ ความสามารถ ในการด�าเนินธุรกิจ เป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะ ในด้านต่างๆที่มี 

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท

  3. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทยก�าหนด

  4. ประสบการณ์ในธรุกจิ เคร่ืองประดับและอญัมณี และการบริหารจดัการองค์กรทีจ่ะเสริมสร้างประสิทธภิาพการด�าเนินกจิการ

ของบริษัท และศักยภาพในการแข่งขันให้แก่บริษัท

  5. ประสบการณ์ในการเป็นผู้น�าขององค์กร มีภาวะความเป็นผู้น�าสูง

   6. ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

  7. ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

 2. วิธีการสรรหา

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติที่ก�าหนด และเสนอต่อกรรมการบริษัท 

เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 3.3  หลักเกณฑ์และการสรรหาผู้บริหารระดับสูง 

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนร่วมกบัประธานกรรมการบริหารกลุ่ม พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธกีารในการสรรหา 

และแต่งตั้งบุคคล เห็นชอบบุคคลที่ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูงดังนี้

 1. คุณสมบัติ

  1. คุณลักษณะ

   (1) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability)

   (2) การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment)

   (3) มีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง และเป็นอิสระ

   (4) ยึดมั่นในการท�างานอย่างมีหลักการ

  2. มีความรู้ ความช�านาญ และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  3. มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทยก�าหนด

 2. วิธีการสรรหา

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พจิารณาให้ความเห็นชอบตามการเสนอ ของประธานกรรมการบรหิารกลุ่ม 

และเสนอต่อกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ     

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

 4.1 การควบคุมดูแล การจัดการ และรับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

  บริษัทฯ ก�าหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอช่ือและใช้สิทธิออกเสียงแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม และบุคคล ที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย 

หรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ด�าเนินการเพ่ือประโยชน์ที่ดีที่สุด ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมน้ันๆ และบริษัทฯได้ก�าหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังน้ัน 

ต้องได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเร่ืองส�าคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติ  

จากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
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 นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ก�าหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังจากบริษัทน้ันต้องดูแล ให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับ 

ในเร่ืองการท�ารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล และการท�ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องก�ากับดูแล 

ให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท�างบการเงินรวมได้ทันก�าหนดด้วย

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายทางการเงินกลุ่มแพรนด้า (PRANDA Group Financial Policy) ส�าหรับการบริหารจัดการของบริษัทย่อย

และบริษัทร่วมดังนี้

 1. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องส่งแผนธุรกิจประจ�าปี (Business Plan) 

 2. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องส่งแผนก�าลังคนประจ�าปี (Manpower Plan) 

 3. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องส่งงบลงทุนประจ�าปี (Capital Expenditure Plan)

 4. บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องส่งงบประมาณประจ�าปี (Budget Plan) 

 แผนงานทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นต้องจัดส่งให้คณะกรรมการบริหารกลุ่มเป็นผู้อนุมัติ โดยมีก�าหนดในการส่งแผนงานภายในเดือน

ตุลาคมของแต่ละปี และมีการทบทวนแผนงานทั้งหมดอีกครั้งภายในเดือนเมษายนของปีถัดไป

 อกีทัง้บริษทัย่อยและบริษทัร่วมต้องช้ีแจงแผนงานทัง้หมดเป็นลายลักษณ์อกัษรหากผลการปฏิบติังานแตกต่างจากแผนงานทีก่�าหนด

ไว้ นอกจากนี้หากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือค�้าประกันใดๆ และการท�าสัญญาหรือนิติกรรมใดๆ ที่

ผูกพันกิจการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกลุ่ม

 

 4.2 ข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

  ไม่มีข้อตกลงอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมรวมผลตอบแทนเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

5.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและการใช้ข้อมูลภายในของพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษร 

โดยมีสาระส�าคัญคือ ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การงาน ไม่เปิดเผยความลับของบริษัท และไม่น�าข้อมูล

ความลับของบริษทัไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือบคุคลอืน่โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษทั  ไม่ด�าเนินการใดๆ ในลักษณะซึง่อาจก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ และห้ามมิให้บุคคลใดที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังมิได้เปิดเผย 

ต่อสาธารณชน โดยท�าการซื้อขายหุ้นของบริษัทเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น พร้อมทั้งได้ก�าหนดบทลงโทษส�าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืน

ส�าหรับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบ ผู้ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี โดยบริษัทได้ก�าหนดจรรยาบรรณ 

ว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาความน่าเช่ือถือ และความพร้อมใช้ข้อมูล รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท โดยมีแนวปฏิบัติ 

และมาตรการบทลงโทษไว้ดังนี้

แนวปฏิบัติ

 1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือ และบคุคลภายในอืน่ พึงรักษาข้อมูลภายใน และเอกสารทีไ่ม่สามารถ

เปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันน�าไปสู่การแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง หรือบุคคลอื่นในทางมิชอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

 2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และบุคคลภายในอื่น ต้องไม่น�าข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไปใช้

เพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

หรือแม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว

 3. บริษัทฯ ก�าหนดให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาและข้อตกลงที่มีไว้กับคู่สัญญาถือเป็นความลับที่ไม่อาจเปิดเผยให้บุคคลอื่น 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ และคู่สัญญาเท่านั้น

 4. บริษัทฯ มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาในล�าดับข้ันต่างๆ มีความรับผิดชอบที่จะต้องควบคุมไม่ให้มี การร่ัวไหลของข้อมูล 

และข่าวสารทีส่�าคญัของบริษทัฯ เผยแพร่ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ถ้ามีการกระท�าฝ่าฝืนจะพิจารณามาตรการทางวินัย ตามระเบยีบ

ของบริษัท

 5. การใช้ข้อมูลภายในร่วมกนัของพนักงานจะต้องอยู่ในกรอบหน้าที ่และความรับผิดชอบเท่าทีพ่นักงาน พึงได้รับมอบหมายเท่าน้ัน
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 6. กรณีถกูถามหรือขอให้เปิดเผยข้อมูลในส่วนทีอ่ยู่นอกเหนือความรับผิดชอบให้ปฏิเสธการแสดง ความเห็นต่างๆ ด้วยความสุภาพ

และแนะน�าให้สอบถามจากหน่วยงานทีไ่ด้รับมอบหมายและรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลน้ันโดยตรง เพ่ือให้การให้ข้อมูลถกูต้องและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน

 7. หน่วยงานนักลงทนุสัมพันธ์มีนโยบายในการหลีกเล่ียงการคาดการณ์ในอนาคต หรือให้ความคดิเห็นใดๆ เกีย่วกบัข้อมูลทีมี่ระยะ

เวลาล่วงหน้าต�่ากว่า 6 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและหลักสากล ทั้งนี้นักลงทุนยังคงสามารถ

พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามความคิดเห็นและมุมมองต่อธุรกิจในระยะยาว

 8. บริษัทฯ จะประกาศช่วงเวลางดติดต่อกับนักลงทุนเป็นเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนวันเปิดเผยงบการเงิน ต่อสาธารณชน  

โดยในช่วงเวลางดติดต่อกับนักลงทุนนั้น บริษัทฯ จะงดการตอบค�าถามที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการและการคาดการณ์ ทั้งนี้ยกเว้นในกรณี

ที่เป็นการตอบค�าถามต่อข้อเท็จจริงหรือชี้แจงข้อมูล ที่ได้มีการเปิดเผยแล้ว หรือชี้แจงข่าวสารใดๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือสอบถาม

มุมมองต่อธุรกิจ ในระยะยาวเท่าน้ัน โดยบริษัทฯ จะพยายามหลีกเล่ียงการนัดประชุมนักวิเคราะห์ หรือผู้ลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว 

หรือหากมีความจ�าเป็นนัดประชุมในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว จะมีการกล่าวถึงการด�าเนินธุรกิจ ในระยาวเท่านั้น

 9. บุคลากรของบริษัทฯ ควรเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 10 ปี ทั้งที่เก็บไว้เป็นเอกสารและที่เก็บไว้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

เผ่ือมีการเรียกใช้เอกสารบางประเภทต้องมีการรักษาไว้ตามที่กฎหมายก�าหนด บุคลากรของบริษัทฯ ควรท�าการศึกษาเป็นกรณีไป  

เมื่อครบก�าหนดให้น�าเอกสารไปท�าลาย

การซื้อหรือขายหลักทรัพย์

แนวปฏิบัติ

 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทในเครือ ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลา 1 เดือน  

ก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัท รวมถึงห้ามน�าข้อมูลงบการเงินรวมถึงข้อมูลอื่น 

ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ที่ทราบไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  และบริษัทในเครือ ควรละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์อย่างน้อย 24 ช่ัวโมง  

แต่หากข้อมูลมีความซับซ้อนมากควรรอถึง 48 ชั่วโมง ภายหลังจากข้อมูลได้มีการเผยแพร่แล้ว 

 3. กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และบริษัท 

ในเครือ ประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความประสงค์ ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 

1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย

 4. กรรมการ และผู้บริหารสี่รายแรกตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ทจ.23/2551 รวมถึงคู่สมรส และบุตร 

ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อ

คณะกรรมการบริษัททุกคร้ังที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายในวันเดียวกับที่ส่งรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มาตรการบทลงโทษ

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย คนใดที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วย การรักษาความลับ การรักษา

ความน่าเช่ือถอื และความพร้อมใช้ข้อมูล รวมถงึการซือ้ขายหลักทรัพย์บริษทัดังกล่าว โดยพิจารณาลงโทษทางวินัย โดยพิจารณาลงโทษตาม

ควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนอาจถูกพิจารณาลงโทษถึงข้ันให้ออกจากงาน  

รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คือ จ�าคุกไม่เกิน 2 ปี  

หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 เท่าของประโยชน์ที่ได้แต่ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

 ส�าหรับการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร บริษัทได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบถึงภาระหน้าที ่

ในการรายงานการถอืครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกคร้ังที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน 

หลักทรัพย์ ทัง้น้ีในระหว่างปี 2560 กรรมการและผู้บริหารของบริษทั ได้รายงานการถอืครองหลักทรัพย์โดยเปรียบเทยีบการเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2561  และวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดังนี้ 
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ล�าดับที่ รายชื่อ
จ�านวนหุ้น (หุ้น) จ�านวนหุ้นเพิ่ม (ลด) 

ระหว่างปี (หุ้น)3 มกราคม 2561 30 ธันวาคม 2559

1. นายปรีดา เตียสุวรรณ์ 21,996,420 21,996,420 -

2. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 18,170,960 18,170,960 -

3. นางปราณี คุณประเสริฐ 9,910,360 9,910,360 -

4. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ 9,280,560 9,280,560 -

5. นางประพีร์ สรไกรกิติกูล 7,400,060 7,400,060 -

6. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ 2,720,500 2,700,500 -

7. นายเดชา นันทนเจริญกุล - - -

8. นายชนัตถ์ สรไกรกิติกูล 439,000 440,000 (10,000)

6. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

 ผู้สอบบัญชี ของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้แก่ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 

และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ และนางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตเลขที่ 4579 แห่งบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด 

 ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องจ่ายให้แก่ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

                                                                               หน่วย:  บาท

บริษัทฯ บริษัทย่อย

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท 2,750,000 1,100,000

2. ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน 120,000 -

7. ระดับความเข้าใจและการน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้
 

 คณะกรรรมการบริษัท ได้มีการประชุมพิจารณาการน�าหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ตามหลักการก�ากับกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 

ปี 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทตะหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้น�า (governing body) ขององค์กร และมีกรรมการทุกคนที่ได้ศึกษา 

หรือได้รับฟังค�าบรรยายหลักปฏิบัติตาม CG Code จนเข้าใจประโยชน์และหลักปฏิบัติในการน�าไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนแล้ว 

รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ เพื่อให้ม่ันใจว่า ผลการปฏิบัติ (outcome) มีความเหมาะสม หรือมีแผน

พัฒนาให้เหมาะสมกับธุรกิจอย่างต่อเนื่องแล้ว

8.  การปฎิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่นๆ

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของหลักการก�ากับกิจการที่ดี จึงได้มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อก�าหนดของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถกูต้องครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส อกีทัง้ได้ปฏิบติัตามหลักการกจิการทีดี่ตามเกณฑ์การส�ารวจโครงการ

ก�ากบัดูแลกจิการของบริษทัจดทะเบยีนมาอย่างต่อเน่ือง ยกเว้นนโยบายบางประการทีบ่ริษทัฯได้ด�าเนินการในแนวทางอืน่ต่างจากหลักเกณฑ์    

ที่ก�าหนด ซึ่งพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภายใต้การด�าเนินธุรกิจ เพ่ือให้

บรรลุเป้าหมาย วัตถปุระสงค์ของบริษทัและค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถอืหุ้น โดยในปี 2560 มีเร่ืองทียั่งไม่ได้ปฏิบติัตามหลักการก�ากบั

กิจการที่ดี รวมถึงเหตุผลที่ยังปฏิบัติไม่ได้ ดังนี้
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เรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ เหตุผล

บริษัทฯ ไม่ได้ก�าหนดวิธีการลงคะแนนเสียง เลือกต้ังกรรมการ 

โดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) 

เน่ืองจากข้อบงัคบัของบริษทัก�าหนดให้ใช้วิธลีงคะแนนเสียงแบบหน่ึงหุ้น

ต่อหน่ึงเสียง (one share one-vote)  และการใช้วิธีการลงคะแนนเสียง

แบบสะสมอาจท�าให้ตัวแทนกรรมการที่ได้รับเลือกมามีคุณสมบัติ             

ไม่สอดคล้องกับ Board Skill Matrix ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสรรหา

คณะกรรมการเพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงอาจน�า

ไปสู่การขัดแย้งแนวทางการบริหารงานของกรรมการที่ท�าเพ่ือผล

ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพียงกลุ่มเดียว

บริษทัฯ ไม่ได้จดัท�ารายงานความย่ังยืนหรือแบบบรูณาการ (Integrated  

Report)

เนื่องจากบริษัทฯจัดท�ารายงานความรับผิดชอบทางสังคมไว้ในรายงาน

ประจ�าปีตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระในคณะกรรมการ ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

มาเกิน 9 ปี 

เน่ืองจาก คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน ค�านึงถงึความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทางธรุกจิ

ของกรรมการอิสระ อีกทั้งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

กรรมการอิสระ และความอิสระในการแสดง ความคิดเห็น ดังน้ันจึง

อนุโลมให้กรรมการอิสระด�ารงต�าแหน่งเกิน 9 ปี ซึ่งมีจ�านวน 1 ท่าน  

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีวาระด�ารงต�าแหน่ง 

น้อยกว่า 9 ปี จ�านวน 2 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระแต่ละท่านก็ได้พิสูจน์  

ให้เห็นว่าได้รักษาคุณสมบัติความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ 

ขัดแย้ง และ/หรือ ส่วนได้เสีย อย่างมีนัยส�าคัญกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

ประธานกรรมการของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เน่ืองจากธุรกิจค้าเคร่ืองประดับอัญมณีจ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากร 

ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ธุรกิจที่ยาวนาน เพ่ือน�าพา

บริษัทฯ ให้บรรลุผลส�าเร็จที่ได้ต้ังไว้ อย่างไรก็ตาม การด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัท และคณะกรรมการของบริษัทต้ังอยู่บนหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนไม่ได้ประกอบด้วย

กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ มากกว่าก่ึงหนึ่ง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 6 ท่าน ซึ่งเป็น

กรรมการอิสระ1 ท่าน และด�ารงต�าแหน่งเป็นประธาน ถึงแม้ว่าอีก 

 5 ท่าน ไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่บริษัทฯ ก็มีขั้นตอน และกระบวนการ

สรรหา รวมถงึการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับ

สูง ที่เป็นไปด้วยความชัดเจน โปร่งใส โดยมิขัดต่อนโยบายทุจริต

คอร์รัปช่ัน ทั้งยังเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรม

เดียวกัน  ตลอดจนสอดคล้องกับผลประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท  

และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการไม่มีการจัดตั้ง CG Committee ซึ่งต้องเป็นระดับคณะ

กรรมการเท่าน้ัน 

เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ก�ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตาม 

หลักการก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษทัมีกรรมการทีเ่ป็นกรรมการอสิระน้อยกว่ากึง่หน่ึง         บริษัทฯปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 

1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งน้ีกรรมการทั้งคณะได้ท�าหน้าที ่

ในการก�ากับดูแลบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส เหมาะสม โดยค�านึงถึง

ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส�าคัญ
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 ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาทบทวนเร่ืองที่บริษัทยังไม่สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการก�ากับกิจการที่ดี และได้ก�าหนด

นโยบายและแนวปฏิบัติในคู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆไว้อย่างชัดเจน สามารถดาวน์โหลด 

www.pranda.com และบริษัทฯได้ด�าเนินการ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดยสรุปเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการด�ารงสิทธิและส่งเสริมการใช้สิทธิข้ันพ้ืนฐาน ของผู้ถือหุ ้นในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ 

และเจ้าของบริษทั ได้แก่ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษทัอย่างครบถ้วนและเพียงพอ การได้รับส่วนแบ่งก�าไรของบริษทั การเข้าร่วมประชุม

เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น 

 บริษัทฯ ก�าหนดให้มีวันประชุมผู้ถือหุ้นปีละคร้ังภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับต้ังแต่วันส้ินสุดรอบปีบัญชีบริษัท เพ่ือเปิดโอกาส 

ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลด�าเนินงานของบริษัท แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมใน การตัดสินใจในวาระส�าคัญต่างๆของบริษัท 

ทั้งนี้บริษัทฯได้มีการเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯค�านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ จึงส่งเสริมและคุ้มครองการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพ่ือเป็นไปตามกฎหมาย 

และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้น อย่างครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เพื่อน�าไปใช้การตัดสินใจ  

ใช้สิทธิลงมติออกเสียงในเรื่องส�าคัญ รวมถึงรับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการด�าเนินการ ดังนี้

วันที่ด�าเนินการ รายละเอียด

28 กันยายน 2560 บริษทัฯ แจ้ง การเสนอระเบยีบวาระการประชุมผู้ถอืหุ้น เสนอช่ือผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และส่งค�าถามก่อน

การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และระบข้ัุนตอนการเสนอ

วาระดังกล่าวเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มี “การพิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)”ไว้ ในระเบียบวาระ การประชุม 

ตามข้อก�าหนดกฎหมายตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105

23 กุมภาพันธ์  2561 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืองดจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2560  

และก�าหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2561

14 มีนาคม 2561 วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

19 มีนาคม 2561 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบทั้งชุด  

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com  ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม

28 มีนาคม 2561 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าทางไปรษณีย์ ก่อนการประชุมเป็น  เวลา  21 วัน ซึ่งด�าเนินการ

โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

15-17 เมษายน 2561 ประกาศโฆษณาค�าบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ลงในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น 

(ฉบับภาษาไทย) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3  วันก่อนวันประชุม 

18 เมษายน 2561 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัทแพรนด้า 

จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

 บริษัทฯ จัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์ ประจ�าปี 2560 พร้อมระเบียบวาระการประชุมอย่างชัดเจน และเอกสาร

ประกอบทั้งชุด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ืออ�านวยความส�าดวกแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งคนไทยและต่างชาติ โดยค�านึงถึงความครบถ้วน  

เพียงพอของข้อมูล โดยในแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ กล่าวถึง ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตลอดจนความเห็น 

ของคณะกรรมการ ทั้งยังวาระที่มีความส�าคัญต่อผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจ ทางบริษัทฯ ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

เช่น ในวาระพิจารณาแต่งต้ังกรรมการ และวาระแต่งต้ังผู้สอบบัญชี ได้มีการระบุช่ือพร้อมประวัติ ที่ต้องการเสนอแต่งต้ัง ช่วยให้ผู้ถือหุ้น

พิจารณาความสามารถและความเหมาะสม รวมถึงข้อมูลส�าคัญ ดังต่อไปนี้
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 -  ส�าเนารายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

 -  รายงานประจ�าปีของบริษัทที่มีข้อมูลส�าคัญเกี่ยวกับบริษัท และผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

 -  รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาทุกวาระ เช่น วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีประวัติย่อ 

  ของกรรมการซึ่งประกอบด้วย อาย ุการศึกษา ต�าแหน่งหน้าที่ในอดีตและปัจจุบัน จ�านวนหุ้นที่ถือของบริษัท จ�านวนวาระที่ด�ารง 

  ต�าแหน่งในบริษัท ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน และในกิจการอื่นที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

  และข้อพิพาททางกฎหมาย

 - ค�าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยมีประวัติครบถ้วน

 - ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

 - ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 - แผนที่สถานที่จัดประชุม

 - หนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด คือ แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะ 

  แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ก�าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน  

  และแบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งต้ังให้ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สิน  

  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

 - ซองธุรกิจตอบรับ เพื่อจัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัท (กรณีที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)

 - บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติสืบเน่ืองกันทุกปีในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในเร่ืองการเสนอระเบียบวาระการประชุม 

  ผู ้ถือหุ ้น เสนอช่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และส่งค�าถามก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้น โดยแจ้งผ่านระบบข่าว 

  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันส้ินรอบบัญชี โดยประกาศหลักเกณฑ์ และระบุข้ันตอนชัดเจนซึ่งเผยแพร่ไว้ 

  ที่เว็บไซต์บริษัท  www.pranda.co.th หรือ www.pranda.com ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีอย่างไม่เป็นทางการ 

  จนกว่าจะได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้น โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากล่ันกรองในเบื้องต้นก่อนน�าเสนอต่อ 

  ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความจ�าเป็นและความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่าควรบรรจุเป็นวาระ  

  การประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ โดยถือมติของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สิ้นสุด และเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ 

  บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการบริษัท และเร่ืองที่ 

  คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเร่ืองที่เสนอตามหลักเกณฑ์ ที่ก�าหนดจะแจ้งเป็นเร่ืองเพ่ือทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น 

  พร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเป็นวาระไว้ด้วย      

 ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2559 ซึง่ประชุมเม่ือวันที ่20 เมษายน 2560 ทีผ่่านมาไม่มีผู้ถอืหุ้นท่านใดเสนอระเบยีบวาระ

การประชุม การเสนอช่ือด�ารงต�าแหน่งกรรมการและการส่งค�าถามล่วงหน้าแต่อย่างใด นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัได้จดัให้มีการพิจารณา

เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) ไว้ในระเบียบวาระการประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเร่ืองเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมได้โดยถือปฏิบัติ 

ตามข้อก�าหนดกฎหมายตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 

ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ซึ่งปรากฎว่าไม่มี 

การเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาลงมติมีเพียงข้อเสนอแนะและข้อซักถามที่ได้บันทึกไว้ในรายงานประชุมแล้วเท่านั้น

วันประชุมผู้ถือหุ้น

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559” ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 

2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม Auditorium อาคาร B1 ชั้น 5 ของบริษัท เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร  และมีการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

 • บริษัทฯ ได้จัดรถบริการรับ-ส่ง ในช่วงเวลา 07.00-09.00 น. ณ จุดนัดพบที่สนามกีฬาภูติอนันต์ ระยะห่างจากทางลงสถานี

รถไฟฟ้า BTS (บางนา) ประมาณ 20 เมตร

 • จัดเลี้ยงรับรองอย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับการประชุม

 • จัดการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode โดยเปิดด�าเนินการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียน

แล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นทีป่ระสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธ ิหรือต่อเน่ืองจนกว่าการประชุม

จะแล้วเสร็จ 
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บริษัทฯได้ด�าเนินการการประชุมตามล�าดับ ดังนี้

 1. ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแนะน�าคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  

ผู้บรหิาร ผู้สอบบัญช ีให้ที่ประชมุทราบ ตลอดจนให้กรรมการบริษัทชีแ้จงวธิีการด�าเนนิการประชมุและการลงคะแนนเสยีง รวมทั้งเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง

 2. ด�าเนินการประชุมผู้ถอืหุ้นตามล�าดับระเบยีบวาระการประชุมทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น อกีทัง้ขออาสาสมัคร

ตัวแทนจากผู้ถอืหุ้นรายย่อย และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย เข้าร่วมตรวจนับคะแนนทีจ่ดุนับคะแนนในแต่ละวาระของการประชุม 

ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นอาสาจึงขอความอนุเคราะห์ให้ตัวแทน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นผู้สังเกตการณ์แทนผู้ถือหุ้น

 3. บริษทัจดัสรรเวลาได้อย่างเหมาะสมโดยไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมทีไ่ม่ได้แจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบล่วงหน้า ในทีป่ระชุม รวมทัง้ไม่มี

การแจกเอกสารที่มีข้อมูลส�าคัญเพิ่มเติมอย่างกระทันหัน 

 4. จัดให้มีการนับคะแนนเสียงด้วยบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่จะต้องอนุมัติ และส�าหรับวาระเลือกต้ังกรรมการนับคะแนนเสียง 

ด้วยบัตรลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยในข้อบังคับบริษัทได้ก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ัง

กรรมการด้วยวิธี One Share : One Vote

 5. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากที่การประชุมเร่ิมแล้วมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน ในระเบียบวาระ 

ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

 6. บันทึกรายงานการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน

 7. เมื่อประชุมแล้วเสร็จได้เชิญผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัท

 จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยมีผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมด้วยตนเอง 

และโดยการมอบฉันทะจ�านวน 69 ราย รวมเป็นจ�านวนหุ้น 201,690,062 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.56 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 

จ�านวน 409,529,000 หุ้น (ไม่รวมหุ้นซื้อคืนของบริษัท) 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัททั้งคณะ จ�านวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจ�านวน

กรรมการทั้งหมด  รวมทั้งกรรมการประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมถึงกรรมการผู้จัดการ และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม

หลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้มีการด�าเนินการดังต่อไปนี้

 1. แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นด้วย” 

“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท โดยจัดส่งแบบออนไลน์ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์  

(SCP: SET Community Portal)ไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในวันท�าการถัดไป

หลังจากประชุมเสร็จสิ้น 

 2. จดัท�ารายงานประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2559 เป็นลายลักษณ์อกัษร โดยบนัทกึสาระส�าคญัของแต่ละเร่ือง ทีเ่สนอต่อทีป่ระชุม 

สรุปประเด็นข้อซักถามที่ส�าคัญของผู้ถือหุ้นและค�าชี้แจงของคณะกรรมการบริษัท  ตลอดจนข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุม 

รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเร่ืองไว้อย่างครบถ้วน ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัท 

และลงนามรับรองโดยประธาน ที่ประชุม และกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของบริษัท 

 3. น�าส่งรายงานการประชุมให้ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์  

รวมถึงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อก�าหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯเพ่ือเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิง  

ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.pranda.com ของบริษทัเม่ือวันที ่28 เมษายน 2560 นอกจากน้ียังได้เผยแพร่ภาพและเสียงของการประชุม

ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัททอีกด้วย

 จากการด�าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้บริษทัฯ ได้รับการประเมินคณุภาพการจดัประชุมผู้ถอืหุ้นประจ�าปี (Annual General Meeting: 

AGM) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนน 93.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งช่วงคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
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หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้ความส�าคัญถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและปกป้องสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น 

ที่ควรจะได้รับ โดยได้ด�าเนินการ ดังนี้

 1. เพ่ือเคารพสิทธขิองผู้ถอืหุ้น บริษทัฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นฉบบัสมบรูณ์ไว้บนเว็บไซต์ รวมทัง้จดัส่งหนังสือ

เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยได้ระบุถึง

หนังสือมอบฉันทะส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน ตามหลักเกณฑ์ของ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยได้ช้ีแจงรายละเอียดถึงแนวทางการลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ตลอดจนผู้ดูแลรักษา

ทรัพย์สินเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่มีสัญชาติไทย เป็นต้น 

 2.  จดัให้มีกระบวนการและช่องทางให้ผู้ถอืหุ้นส่วนน้อยมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม  เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการ และส่งค�าถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม เป็นประจ�าทุกปี  โดยผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายราย

รวมกัน ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งน้ีการเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคล 

เพื่อเป็นกรรมการต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�าหนด ซึ่งเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์

ของบริษัทฯ

 3. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมหรือเปล่ียนแปลง

ข้อมูลส�าคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถอืหุ้นทราบล่วงหน้า รวมทัง้จดัให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียง ในทกุวาระ  ตลอดจนวาระการแต่งต้ังกรรมการ

เป็นรายคนในวันประชุมผู้ถือหุ้น 

 4. บริษัทฯมีการออกหุ้นหนึ่งประเภท (One class of share) ซึ่งก็คือ หุ้นสามัญ และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในการออกเสียงลงคะแนน

แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 5. บริษัทฯไม่มีโครงสร้างแบบกลุ่มธุรกิจที่มีการท�ารายการระหว่างกันในลักษณะที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

 6. บริษัทฯ จัดท�าคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 5 ปี 2560) ซึ่งก�าหนดหลักเกณฑ ์

และแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และได้เผยแพร่เพื่อ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ 

ปฏิบัติ ดังนี้

 6.1 จากนิยามของประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ทจ.23/2551ก�าหนดให้กรรมการ และผู้บริหารสี่รายแรก รวมถึงคู่สมรส 

  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน 

  คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

  พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายในวันเดียว 

  กับที่ส่งรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 6.2 ในปี 2560ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในตามที่บริษัทฯ ได้ระบุว่าด้วย 

  เรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ในคู่มือก�ากับดูแลกิจการที่ดี ว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน และการซื้อ 

  ขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยก�าหนดแนวปฏิบัติ ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ และบุคคลภายใน 

  อืน่ๆ พึงรักษาข้อมูลภายในอนัไปสู่ การแสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองหรือบคุคลอืน่ในทางมิชอบ หรือก่อให้เกดิความเสียหายต่อบริษทั

 7. ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

และบริษัทในเครือประสงค์ที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องแจ้งความประสงค์ ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มายังเลขานุการบริษัท

อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขาย

 8. หากมีรายการที่เกี่ยวโยงจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนที่จะเข้าท�ารายการ บริษัทฯ จะมี 

การเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท�ารายการ ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น 

ทราบอย่างชัดเจนก่อนที่จะท�ารายการ

 9. บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายการระหว่างกัน ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์  

ซึ่งมีรายละเอียดตาม “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” และ “รายการระหว่างกัน” 

 10. บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทฯที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัท รวมทั้งโครงสร้าง 

การถือหุ้นไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัทฯ

 11. บริษทัฯ ก�าหนดให้พนักงานทกุระดับรายงานต่อบริษทัฯว่าตนเองมีหรือไม่มีรายการทีอ่าจเป็นผลประโยชน์ ทีขั่ดกนักบัผลประโยชน์

ของบริษัทฯ หรือไม่
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หมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของทุกกลุ่ม และมีนโยบายที่จะให้แต่ละกลุ่มได้รับสิทธิน้ันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้

เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน ผู้บริหารบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ตลอดจน

สาธารณชนและสังคม โดยได้ก�าหนดเป็นจรรยาบรรณ “ว่าด้วยผู้มีส่วนได้เสีย” ไว้ในหัวข้อจรรยาบรรณธุรกิจโดยรวมอยู่ในคู่มือหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ  (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สามารถดาวน์โหลดได้ ที่ www.pranda.com 

ทั้งนี้  ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทดังนี้

1. การดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 ผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯมุ่งม่ันที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม และเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส  

และเพ่ิมมูลค่าระยะยาวให้ผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงความเจริญเติบโตและความม่ันคง ด้วยผลตอบแทนที่ดีและย่ังยืน จึงได้ก�าหนดนโยบาย 

และแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้ถือหุ้น โดยที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีการกระท�าใดๆ อันส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการไม่เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น หรือการใช้ข้อมูลภายในของพนักงานทุกระดับ ในทาง

มิควร บริษัทฯได้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่ือสารกับผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ตลอดจน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

และเป็นธรรมผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ  เช่น การเปิดเผยข้อมูล ต่อสาธารณชนผ่านรูปแบบส่ือต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบสารสนเทศออนไลน์ รวมถึงการให้ข่าวกับส่ือมวลชนตลอด 

ทั้งปี และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่

1.2 ลูกค้า

 บริษัทฯ ก�าหนดจรรณยาบรรณธุรกิจเพ่ือปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและก�าหนดบทบาท ความรับผิดชอบต่อลูกค้าไว้ 

อย่างชัดเจน ตลอดจนได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน Responsible Jewellery Council (RJC) ซึ่งเป็นองค์กรในการสร้างมาตรฐานการผลิต

จิวเวลรี่ที่ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยบริษัทฯ เอาใจใส่ใจให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ และเชื่อถือได้

โดยได้น�าระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ซึ่งมุ่งม่ันผลิตเคร่ืองประดับ และอัญมณีที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 

โดยทีมงาน ที่มีความช�านาญที่ผ่านการควบคุมคุณภาพทุกข้ันตอนเพ่ือส่งมอบสินค้าได้ตรงเวลามุ่งให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

ด้วยความใส่ใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างผลผลิตที่ลูกค้าต้องการและพอใจมากที่สุดด้วยการใช้ทรัพยากร เวลา บุคลากร เงินทุน วัสดุ 

เคร่ืองจักรอุปกรณ์ ข้อมูล เทคโนโลยี และวิธีการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดโดยธ�ารงไว้ซึ่งคุณภาพอาชีวอนามัย  

ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง รวมถึงมีกลไกและระบบการบริการลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผล 

อย่างรวดเร็วส่งผลให้บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินจากสถาบันบูโร เวอริทัส ประเทศไทย (BUREAU VERITAS) และได้รับการรับรอง 

จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ มีอายุการรับรอง 3 ปี ซึ่งมีผลตั้งแต่ 3 กันยายน 2559 - 2 กันยายน 2561

1.3 คู่ค้าและเจ้าหนี้

 บริษทัฯ ก�าหนดจรรยาบรรณต่อคูค้่าและเจ้าหน้ีอย่างชัดเจน และมีกระบวนการในการคดัเลือกคูค้่า ไว้อย่างเป็นรูปธรรม ทัง้น้ี บริษทัฯ

ได้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม  

โดยบริษัทฯได้ก�าหนดคุณสมบัติของคู่ค้า ซึ่งพิจารณา จากความม่ันคงและความน่าเช่ือถือขององค์กรและได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001  

โดยอ้างอิงไม่น้อยกว่า 3 ราย รวมทั้งมีเอกสารรับรองที่ส�าคัญของบริษัท สถานะทางการเงินที่ม่ันคง มีประวัติการส่งมอบงานและสินค้า  

ตามก�าหนด และมีประสิทธภิาพ คณุภาพและมาตรฐาน ตลอดจนราคาทีเ่หมาะสม ทัง้น้ีบริษทัฯ จะน�ารายละเอยีดของคูค้่า มาพิจารณาเปรียบ

เทียบกันอย่างน้อย 3 รายข้ึนไป เพ่ือความเสมอภาคกัน บริษัทฯจะไม่เรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจน�าไปสู่ความอยุติธรรม  

และปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ดครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและช�าระหนี้คืน

ต่อเจ้าหน้ีตรงต่อเวลาตามเงื่อนไข ที่ก�าหนดโดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อก�าหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ี  

ในกรณีที่มีเหตุอันควรต้องเปล่ียนแปลงเงื่อนไขหรือเม่ือมีเหตุส�าคัญอันอาจกระทบต่อสถานะการเงินโดยมีนัยส�าคัญ และอาจกระทบต่อหน้ี 

ที่ต้องช�าระ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหน้ีทราบเพ่ือร่วมกันหาวิธีป้องกัน หรือแก้ไข และไม่ให้เกิดความเสียหาย ตลอดจนจะน�าสินเช่ือที่เจ้าหน้ี  

หรือสถาบันทางการเงินอนุมัติมาใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงิน
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1.4 คู่แข่ง

 บริษทัฯ ด�าเนินธรุกจิโดยมีนโยบายการปฏิบติัต่อคูแ่ข่งอย่างเป็นธรรมภายใต้กรอบกติกาการแข่งขัน ทางการค้าทีโ่ปร่งใสตามกฎหมาย

และจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยการปฏิบัติต่อการแข่งขันทางการค้า รวมถึง จะไม่ปฏิบัติหรือละเมิดสิ่งอันใดที่น�าไปสู่การแสวงหาข้อมูลที่เป็น

ความลับของคู่แข่งโดยวิธีฉ้อฉล ตลอดจน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังละเว้นจากการกล่าวหาให้ร้าย 

โดยปราศจากความจริง และไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง ตลอดจนไม่ท�าการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด

1.5 พนักงาน 

 บริษัทฯ ตระหนักในคุณค่าของบุคลากร และเช่ือม่ันว่าบุคลากรเป็นปัจจัยส�าคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจ จึงให้ความส�าคัญ 

ในการดูแลพนักงานให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเกีย่วกบัค่าตอบแทนและสวัสดิการ

แก่พนักงาน ดังต่อไปนี้

 ตามที่บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายการเคารพในสิทธิของพนักงานในคู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีฯ บริษัทฯยึดม่ันในการปฏิบัติ

ต่อพนักงานด้วยความเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยไม่มีข้อยกเว้นในเร่ืองถิ่นก�าเนิด เช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพการสมรส ภาษา  

หรือต�าแหน่ง รวมทัง้ไม่มีการสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทจุริตคอร์รัปช่ันทกุรูปแบบ ทัง้น้ี บริษทัฯ 

ได้ท�าการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีผลตอบแทนระยะส้ัน ได้แก่ ค่าแรงข้ันต�า่ส�าหรับผู้ทีไ่ม่มีทกัษะ หรือประสบการณ์

ตามกฎหมาย แต่มีการปรับเพิ่มขึ้นตามผลงานของพนักงานในแต่ละปี ดังนั้นค่าจ้างฐานโดยเฉลี่ยส�าหรับปี 2560 จึงอยู่ที่ 450 บาท/ต่อวัน 

นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มเติมสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายก�าหนด ให้แก่พนักงาน เช่น ค่าล่วงเวลา โบนัส เบี้ยขยัน การแจกแหวนรุ่น

ตามการท�างานครบ 3 ปี 10 ปี 20 ปีและ 30 ปี   ข้าวฟรี คูปองค่าอาหาร การตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ�าทุกปี การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ 

และจัดให้มีหอพักพนักงาน เป็นต้น เม่ือนับรวมสวัสดิการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ค่าเฉล่ียของรายได้ในรูปตัวเงินของพนักงานรายวันจะอยู่ที่  

560 บาท/ต่อวัน ทั้งน้ี ฐานค่าแรงและสวัสดิการของแต่ละคนที่อาจแตกต่างกันเป็นการอ้างอิงเฉพาะผลงาน ซึ่งนอกเหนือจากผลประโยชน ์

ที่จับต้องได้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังได้จัดสรรผลประโยชน์ระยะยาว อันได้แก่ เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือ

แพรนด้า จิวเวลรี่ไว้ให้แก่พนักงาน 

การอบรมและพัฒนาการเรียนรู้ของพนักงาน

 บริษัทฯ ก�าหนดแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจ�าปี โดยจ�าแนกกลุ่มหลักสูตรในแผนฝึกอบรม เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มหลักสูตร

ตามนโยบายของบริษัท  กลุ่มหลักสูตรจากการส�ารวจความต้องการ ในการฝึกอบรม  กลุ่มหลักสูตรจากการประเมินสมรรถนะ (Competency) 

และกลุ่มหลักสูตรตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องและระบบมาตรฐาน ดังต่อไปนี้

 - หลักสูตรตามนโยบายบริษัท เป็นหลักสูตรที่ผู้บริหารให้แนวทางการพัฒนาองค์กรไว้ เช่น หลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานส�าหรับธุรกิจจิวเวลร่ี หลักสูตรการพัฒนาความคิดเชิงบวกและการเช่ือมโยง Core Value โครงการอบรม 

สร้างความสัมพันธ์ในการท�างานร่วมกันเป็นทีม (Team Building : Grow Together...ลดช่องว่างสร้างพลัง)

 - หลักสูตรจากการส�ารวจความต้องการในการฝึกอบรม เป็นหลักสูตรทีเ่กดิจากความต้องการของหน่วยงาน เช่น ทกัษะการบงัคบั

บัญชาส�าหรับหัวหน้างาน หลักสูตรความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ทางงานศิลปะ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรและน�าเสนอ

 -  หลักสูตรจากการประเมินสมรรถนะ (Competency) เป็นหลักสูตร ที่เกิดจากการประเมิน Competency พนักงานและผล 

การประเมินไม่เป็นไปตามค่าคาดหวังที่ก�าหนด เช่น (Creativity) หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Strategic 

Management) หลักสูตรการจัดการเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้บริหาร

 - หลักสูตรตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและระบบมาตรฐาน เป็นหลักสูตรที่กฎหมายหรือภาครัฐบังคับ ให้สถานประกอบการจ�าเป็น

ต้องจัดอบรมให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ หรือ เป็นหลักสูตรที่คู่ค้า ที่เข้ามาตรวจประเมินกระบวนการผลิต (Audit) ได้ขอให้บริษัทฯ ด�าเนิน

การจดัอบรม เช่น หลักสูตรมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างาน หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น หลักสูตรการดับเพลิงข้ันต้น หลักสูตร

การฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ หลักสูตรการสร้างจิตส�านึก ด้านส่ิงแวดล้อม หลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับสาร

เคมีและซ้อมแผนฉกุเฉนิสารเคมีหกหรือร่ัวไหล หลักสูตรอนัตรายเกีย่วกบัเสียง หลักสูตรความปลอดภัยในการท�างานเกีย่วกบัไฟฟ้า หลักสูตร

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 หลักสูตรการปฏิบัติตามข้อก�าหนด RJC : Responsible 

Jewellery Council เป็นต้น 
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คู่มือการอบรมพัฒนาความรู้ของพนักงานแต่ละระดับ

 บริษัทฯ ได้จัดท�าแผนก�าหนดเส้นทางการพัฒนาบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะ (Competency-based Training Road Map) เพื่อให้

สอดคล้องกับข้อก�าหนดระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เร่ืองการสนับสนุนความรู้ขององค์กรที่จ�าเป็นในการด�าเนินงานทางธุรกิจ  

ทั้งช่วยก�าหนดกรอบในการวางแผนการฝึกอบรมระยะยาวให้กับบุคลากรในองค์กรให้ตรงกับต�าแหน่งงานและความสามารถอย่างแท้จริง  

โดยก�าหนดจาก Core Competency, Managerial Competency และ Job Competency ทั้งนี้ เพื่อสามารถน�าไปจัดท�าแผนพัฒนาพนักงาน 

รายบุคคล (IDP : Individual Development Plan) ต่อไป

การก�าหนดค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมการท�างาน

 บริษทัฯ ได้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานทีมี่ต่อองค์กร ด้วยปัจจยัต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องและส่ือสารไปยัง

พนักงานให้รับทราบ  ซึ่งจากการส�ารวจจากพนักงาน จ�านวน 1,796 คน พบว่า คะแนนความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรเฉลี่ยเท่ากับ 

73.41% ซึ่งอยู่ในระดับดี เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทชั้นน�าต่างๆ  ในประเทศ โดยในการศึกษาแบ่งวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ 

 - มิติด้านความพึงพอใจในการท�างาน  มากที่สุด อันดับ 1 พอใจกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คิดเป็นร้อยละ 

75.82  อันดับ 2 พอใจกับเพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 74.51 อันดับ 3 พอใจกับภาวะผู้น�าของหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 72.40

 - มิติด้านความรู้สึกผูกพันกับองค์กร มากที่สุด อันดับ 1 เร่ืองความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อองค์กร คิดเป็นร้อยละ 78.86   

อันดับ 2 เรื่องความภูมิใจเมื่อได้ยินบุคคลอื่นกล่าวถึงบริษัท คิดเป็นร้อยละ 77.71 อันดับ 3 เรื่องความภูมิใจในการเป็นบุคลากรของบริษัท 

คิดเป็นร้อยละ 75.89 

การยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดเป็นนโยบายด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ ซึ่งรวมอยู่ในคู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการ  

และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5) โดยนอกเหนือจากโครงการหลัก 13 โครงการที่ก�ากับดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่า

ร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม  บริษทัฯ ยังได้จดัให้มีกจิกรรมและโครงการอืน่ๆ มาสนับสนุนให้เกดิการยกระดับคณุภาพชีวิตของพนักงาน

ในสถานประกอบการเพิ่มขึ้นอีกดังนี้

กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ของพนักงาน

1. การให้บริการห้องสมุด 

 บริษัทฯ ส่งเสริมและเปิดกว้างส�าหรับพนักงานทุกกลุ่ม ทุกระดับได้หาความรู้จากแหล่งความรู้ใกล้ๆ ตัว และให้เข้ากับสถานการณ ์

ในยุค Thailand 4.0 ที่เน้นการเปล่ียนแปลงโดยสร้างมูลค่าเพ่ิมทางนวัตกรรม พนักงานของบริษัททุกคนสามารถสืบค้นรายการหนังสือ 

ผ่านอินเตอร์เนต็ ระบบสบืค้นห้องสมดุแพรนด้า แล้วส่งอีเมล์ ถึงผู้รับผดิชอบห้องสมดุ หรอืจองหนงัสอืที่หน้าแฟนเพจห้องสมุดได้อีกช่องทาง

หนึ่ง  ปัจจุบันห้องสมุดมีจ�านวนหนังสือและสารสนเทศมากกว่า 3,600 รายการ ทุกสัปดาห์ ห้องสมุดจะท�าการประชาสัมพันธ์แนะน�าหนังสือ

ใหม่และหนังสือน่าอ่านอย่างต่อเน่ืองผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ เพ่ือเป็นการเชิญชวนให้พนักงานมีความสนใจ อ่านหนังสือมากข้ึน  

และให้สิทธิ์ยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้จ�านวน 3 เล่ม/คน/สัปดาห์  ปัจจุบันสถิติการใช้บริการห้องสมุดของพนักงาน ทั้งรูปแบบ Walk in  

และผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต เฉล่ีย 330 คร้ังต่อเดือน และสถติิการใช้บริการห้องสมุดบตุรของพนักงาน เฉล่ีย 160 คร้ังต่อเดือน ซึง่อาจมีจ�านวน

ลดลงเน่ืองจาก Lifestyle ของคนเปล่ียนแปลงไป จากการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ทุกเวลา  

อย่างไรก็ตาม ห้องสมุดเปิดให้บริการในช่วงเย็นหลังเลิกงานส�าหรับพนักงานและบุตรของพนักงาน เพ่ือเป็นค้นคว้าหาข้อมูลเสริมความรู ้

นอกเวลา ทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกระบบอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงสนับสนุนคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตมากกว่า 10 เคร่ือง  

เพื่อให้พนักงานสามารถสืบค้นข้อมูลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ประการใด  

2. ทุนการศึกษา

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานในเครือแพรนด้า จิวเวลร่ี ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ธิดาของพนักงานในระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และปริญญาตรี โดยในปี 2560 ได้มอบแล้วเป็นจ�านวน 81 ทุน เป็นเงินทุน 101,500  บาท  การมอบทุนการศึกษา

แก่บุตรสมาชิก ปี 2553 – ปัจจุบัน จ�านวนรวม 532 ทุน เป็นเงินทุน  706,500 บาท  และมอบเงินรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาทวิภาคีปี 2560 

จ�านวน 8 รางวัล เงินรางวัล  8,000 บาท เงินรางวัล ตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบัน  รับทั้งสิ้น 39 รางวัล เป็นเงิน 39,000 บาท รวมมอบทุนทั้งสิ้น  

571 ทุน เป็นเงินทุนทั้งสิ้น 745,500 บาท
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กิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านการเงินของพนักงาน  

1. โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน

 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�าคัญด้านที่อยู่อาศัยของพนักงานด้วยการจัดท�าโครงการเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย เป็นสวัสดิการให้แก่

พนักงานได้ร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการรบัรองการผ่อนช�าระการกู้ผ่านระบบบัญชเีงินเดอืนส่งผลให้พนกังานที่เข้าใช้บรกิารจะได้

รับดอกเบี้ยเงินกู้ต�่าในราคาพิเศษ ทั้งนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ ด้านการผ่อนช�าระให้แก่พนักงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี 

2. การสนับสนุนด้านการเงินอื่นๆ 

 บริษทัฯ ได้จดัให้มีสวัสดิการเพ่ือสนับสนุนด้านการเงนิอืน่ๆ แก่พนักงานเพ่ิมเติมอกี อาท ิกองทนุส�ารองเล้ียงชีพการจดัจ�าหน่ายสินค้า

ราคาถูก เงินช่วยเหลือฌาปนกิจกรณีบิดา มารดา หรือคู่สมรสเสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีแต่งงาน คลอดบุตร อุปสมบท และเงินค่ารักษา

พยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยใน เป็นต้น

กิจกรรมส่งเสริมสถาบันครอบครัว

1. หอพักพนักงาน

 บริษัทฯ จัดให้มีหอพักเพื่อให้บริการแก่พนักงาน ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง หลังละ 300 ห้อง โดยแบ่งเป็นหอพักชายโสด หญิงโสด 

และผู้มีครอบครัว ซึ่งปัจจุบันทั้ง 3 อาคารมีพนักงานพักอาศัยอยู่ประมาณ 631 คน ไม่รวมบุตร- ธิดาพนักงานที่พักอาศัยอยู่ด้วย

2. กิจกรรมวันเด็ก

 ในทกุปี บริษทัฯ ได้จดัให้มีกจิกรรมวันเด็กโดยจะเชิญพนักงานพร้อมครอบครัวมาร่วมงาน ซึง่มีกจิกรรม และของขวัญมอบให้ส�าหรับ

เด็กอย่างมากมาย 

กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

1. จัดให้มีกิจกรรมออกก�าลังกาย เช่น การเต้นแอโรบิคทุกสัปดาห์

2. จัดให้มีสถานที่ออกก�าลังกายและการจัดกิจกรรมเล่นกีฬา เช่น ฟิตเนส สนามบาส สนามฟุตบอล

3. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี

4. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อมพยาบาลประจ�า และมีแพทย์มาประจ�าทุกสัปดาห์

5. จัดให้มีห้องออกก�าลังกายในสถานประกอบการ

6. จัดให้มีงานสัปดาห์ความปลอดภัย

7. จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสี

กิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรม

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้

1. จัดให้มีกิจกรรมถวายสังฆทานทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน 

2. จัดให้มีพิธีรดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ในวันเทศกาลสงกรานต์

3. จัดให้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดชฯ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

4. จัดให้มีกิจกรรมตักบาตรในวันส�าคัญทางศาสนา

1.6 สังคมส่วนรวม

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยปลุกจิตส�านึกเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อม 

ให้เกิดข้ึนในกลุ่มพนักงานทุกระดับอย่างต่อเน่ืองและจริงจัง โดยให้ความส�าคัญ และถือเป็นหน้าที่ต่อสังคมโดยรวมและได้ก�าหนดหลักการ

ปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยผู้บริหารให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม รวมถึงจัดกิจกรรม 

อนัเป็นประโยชน์ต่อการฝังปลูกจติส�านึกดังกล่าวให้เกดิข้ึนในบริษทัฯ และพนักงานทกุระดับอย่างต่อเน่ือง ได้แก่  กจิกรรมแห่เทยีนเข้าพรรษา  

โครงการบวชบรรพชา เป็นต้น

1.7 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญอย่างย่ิงในเร่ืองความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท�างาน จึงได้ก�าหนด 

เป็นนโยบายให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติ เพื่อส่งเสริม ดูแลและรักษาความปลอดภัย แก่ชีวิตของพนักงาน และทรัพย์สินในพื้นที่ความรับผิดชอบ 

ของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนมาตรการรักษา ความปลอดภัยให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบันอย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ  

โดยยึดถือแนวทางปฏิบัติ ถึงความปลอดภัยของตนเอง เพ่ือนร่วมงานและทรัพย์สินของบริษัท และตระหนักถึงความส�าคัญของมาตรการ
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ป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดข้ึนจากการท�างานที่มีผลต่อพนักงานหรือบุคคลอื่น อีกทั้งบริษัทฯยังจัดท�าคู่มือต่างๆ เพ่ือควบคุม ป้องกันและแก้ไข

อันตรายจากการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ได้แก่ คู ่มือว่าด้วยความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรับพนักงานทั่วไป และอีกทั้งส�าหรับผู้รับเหมา คู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการท�างาน

เกี่ยวกับไฟฟ้า คู่มือว่าด้วยความปลอดภัย ในการท�างานเกี่ยวกับสารเคมี คู่มือความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับเคร่ืองก�าเนิดรังสี X   

แผนปฏิบติัการระงบัเหตุฉกุเฉนิ และเหตุภัยพิบติั  ข้อบงัคบัว่าด้วยความปลอดภัยในการท�างานอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการปฎิบติั  

เป็นต้น ในปี 2560 บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่พนักงานของบริษัท  ดังต่อไปนี้

1.โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ 

 เพ่ือให้พนักงานมีความพร้อมในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินเม่ือเกิดอัคคีภัย มีความรู้ในการใช้ถังดับเพลิงเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเพลิง

ลุกลามไปพื้นที่อื่น (กรณีฐานต้นเพลิงเล็ก) และยังทราบถึงการอพยพออกจากอาคารสถานที่อย่างปลอดภัยรวมทั้งการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

อย่างถูกวิธี

โครงการซ้อมอพยพหนีไฟหอพัก ในวันที่ 25 มีนาคม 2560

โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2560

2. โครงการสารเคมีหกรั่วไหล 

 โครงการอบรมเร่ืองสารเคมีหกร่ัวไหลมีจดุประสงค์เพ่ือให้พนักงานมีความรู้เกีย่วกบัการท�างาน กบัสารเคมีอย่างถกูต้องและปลอดภัย 

อกีทัง้ยังเตรียมความพร้อมในการรับมือกบัเหตุฉกุเฉนิสารเคมีหกร่ัวไหล และสามารถจะเกบ็กูส้ารเคมีทีห่กร่ัวไหลได้อย่างถกูต้อง และปลอดภัย

 

  

โครงการอบรมสารเคมีรั่วไหล 
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 3. โครงการ อบรมปฐมพยาบาลขั้นต้น

 โครงการอบรมปฐมพยาบาลข้ันต้น 

มีจดุประสงค์เพ่ือให้พนักงานสามารถปฐมพยาบาล 

และช่วยเหลือผู้บาดเจบ็เบือ่งต้นได้อย่างทนัท่วงท ี

หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

  

 นอกจากน้ีเพ่ือให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและบริเวณโดยรอบบริษัทฯน่าอยู่ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชนรอบข้าง 

บริษทัฯ จงึสนับสนุนการใช้ทรัพยากรต่างๆตามระบบการจดัการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และได้ปฏิบติั

ตามกฎหมายข้อก�าหนดอย่างต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการท�างาน และคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน ในปี 2560 ที่ผ่านมา 

บริษัทฯจัดโครงการต่างๆ เช่น โครงการประหยัดพลังงาน เพ่ือลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า ปลูกฝังให้พนักงาน  

มีจิตส�านึกในการเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง และเคร่ืองปรับอากาศ ทั้งน้ีการด�าเนินโครงการข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าลดลงประมาณ 3.6% หรือประมาณ 802,263 บาทต่อปี หรือ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 172,809 kg 

CO2/ปี หรือเทียบเท่าลดการใช้รถยนต์ 121 คัน/ปี และด�าเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และที่นั่งพักผ่อนของพนักงาน โดยการปลูกต้นไม้

ใหญ่ ต้นไม้ประดับสนามหญ้า สระบวั บริเวณด้านหน้าและรอบๆ อาคาร เพ่ือความร่มร่ืน มีชีวิตชีวา ไร้มลพิษ  ส�าหรับสภาพแวดล้อมภายนอก

องค์กร บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตรวจวัดคุณภาพสภาพแวดล้อมเป็นประจ�าทุกปี ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้งระดับความเข้ม 

ของแสง ระดับความดังของเสียง ระดับความร้อนคณุภาพอากาศ ปริมาณสารเจอืปน รวมทัง้ระบบนิเวศน์ ซึง่ผลการตรวจวัดค่าระดับดังกล่าว 

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนดคิดเป็นค่าเฉลย 13.79

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย และขาดงาน ประจ�าปี 2560 

 บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะปรับปรุงการด�าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท�างานอย่างต่อเน่ือง   

และมีการสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างาน รวมถึง มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินตามนโยบาย เพื่อให้

เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจัดท�ารายงานสถิติประสบอุบัติเหตุตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ

สังคมเร่ืองความปลอดภัยของลูกจ้างเป็นประจ�า ในปี 2560 พบว่ามีอบุติัเหตุเกดิข้ึน 25 คร้ัง และมีอตัราวันหยุดงานเฉล่ียจากการเกดิอบุติัเหตุ 

56 วัน หากเปรียบเทียบกับเป้าหมายในการลดการเกิดอุบัติเหตุประจ�าปี 2560 กับการเกิดอุบัติเหตุจากปี 2559 มอัตราการลดการเกิด

อุบัติเหตุคิดเป็นค่าเฉลี่ย 13.79%

1.8 สิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบโดยค�านึงถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมที่ส่งผลต่อพนักงาน ชุมชน และตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง 

จงึได้ก�าหนดนโยบายเพ่ือควบคมุ และลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงาน เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ทีเ่กีย่วข้อง

ทุกคนมีส่วนร่วมและยึดถือปฏิบัติดังนี้

 1.  ส่งเสริม สนบัสนนุ ให้บุคลากรทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความส�าคัญของสิง่แวดล้อม และถือเป็นหน้าที่ ในการคุ้มครอง ปกป้อง 

ป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและชุมชนทั้งหมด

 2.  ส่งเสริม สนับสนุนการด�าเนินการให้สอดคล้อง และปฏิบติัตามกฏหมาย มาตรฐาน หรือข้อก�าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องด้านส่ิงแวดล้อม 

อย่างเคร่งครัด  

 3.  ด�าเนินการจัดการ ปฏิบัติการ ควบคุม ติดตาม ปรับปรุง ทบทวน และพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

อย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง

 4.  ส่งเสริมและรณรงค์การใช้ทรัพยากรและพลังงานในองค์กรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุดเพื่อให้เกิด ความยั่งยืนในทางธุรกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม   

 5.  ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และการปลูกฝังจิตส�านึกความรับผิดชอบ ด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ทัง้น้ีบริษทัฯ จดักจิกรรมส่งเสริมด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ได้มีการจดัอบรมพนักงาน ได้แก่ หลักสูตร

ระบบการคดัแยกขยะส�าหรับสถานประกอบการ และหลักสูตรการสร้างจติส�านึกด้านส่ิงแวดล้อม และหลักสูตรการอบรมเกีย่วการจดัเกบ็กาก

วัตถุอันตราย ตลอดจนจัดให้มีโครงการการก�าจัดมลพิษ และโครงการธนาคารขยะอยู่เสมอ

โครงการ อบรมปฐมพยาบาลขั้นต้น

PRANDA
รายงานประจ�าปี 256098



1.9 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดจรรยาบรรณในการปฏิบัติว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การไม่ละเมิดหรือน�าสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในทางที่ผิด และด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตาม

สัญญาทั้งหมด ได้แก่ บุคลากรของบริษัทที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ หรือวิธี 

การประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ จะต้องรักษาความลับน้ันๆให้ปลอดภัยที่สุด และป้องกันมิให้ข้อมูลเหล่าน้ันร่ัวไหล บุคลากรของบริษัท 

ต้องเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่น�าผลงานของผู้อื่นแม้เพียงบางส่วนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ได้รับอนุญาต 

หรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงานเสียก่อน รวมถึงป้องกันมิให้บุคลากรของบริษัทใช้โปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ อย่างผิดกฎหมาย  

มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยอีย่างเคร่งครัด และไม่น�าไปใช้เพื่อก่อการละเมิดลิขสิทธิของผู้อื่น โดยปีที่ผ่านมา บริษัทฯ 

ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สิน ทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

1.10 ด้านแรงงาน

 เพ่ือให้ม่ันใจว่าผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตโดยบริษทัฯ เกิดจากแรงงานทีถ่กูต้องตามกฎหมาย และหลักสิทธมินุษยชน บริษทัฯ จงึได้ด�าเนินการ

จัดการด้านแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากลและหลกัสทิธิมนษุยชน รวมทั้งก�าหนดนโยบายการปฏบิัติด้านแรงงานและเคารพ

ในสิทธขิองพนักงาน บริษทัฯ ได้มีการจดัต้ังคณะกรรมการส่งเสริมคณุค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือก�ากบัดูแลและส่งเสริมคณุภาพ

ชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีโครงการแก้ไขปัญหาหน้ีสินและให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมายในสถานประกอบการให้ความรู้แก่พนักงาน 

ในเร่ืองกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่พนักงานที่ประสบปัญหาต่างๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อน 

ที่เกิดข้ึนให้แก่พนักงาน ด้วยเหตุน้ีจึงท�าให้บริษัทฯได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน  

ประจ�าปี 2560 จากกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานกระทรวงแรงงาน และได้รับใบรับรองตามมาตรฐานสากล WCA. Workplace Conditions  

Assessment

 บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดูแลและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งรายงานและร้องเรียน  การกระท�าผิดกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณ หรือ พฤติกรรมที่

อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยแจ้งผ่านช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงหรือส่งจดหมายที่

 

 ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) 

 เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 หรือใช้ช่องทางที่บริษัทฯ จัดให้ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com

 หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

หน่วยงาน อิเล็กทรอนิกส์เมล์ หมายเลขโทรศัพท์

คณะกรรมการบริษัท board@pranda.co.th 0-2769-9405, 0-2769-9923

ส�านักงานเลขานุการบริษัท cs@pranda.co.th 0-2769-9431, 0-2769-9403

ส�านักงานตรวจสอบภายใน ia@pranda.co.th 0-2769-9905

นักลงทุนสัมพันธ์ ir@pranda.co.th 0-2769-9431, 0-2769-9436

ฝ่ายสื่อสารองค์กร corpcomm@pranda.co.th 0-2769-9494, 0-2769-9432

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล personal@pranda.co.th 0-2769-9961

 ทั้งน้ีในปี 2560 บริษัทฯไม่ได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า ส่ิงแวดล้อม  และ 

ไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอเป็นปัจจุบัน  

ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการในการเปิดเผยสารสนเทศ 

ดังนี้ บริษัทฯ เปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (SCP: SET Community Portal) เพื่อรายงานข้อมูลตามเหตุการณ์ต่างๆ 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ งบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2) ตลอดจน

สารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ต่างๆ (Non-Periodic Reports) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้น�าเสนอข้อมูลที่ทันเหตุการณ์เกี่ยวกับ

บริษัทลงบนเว็บไซต์ โดยได้จัดท�าทั้งเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังหมวด “นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)” โดยมีหมวดย่อย 

ที่ส�าคัญดังนี้ 

 1. ข้อมูลบริษัท ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

 2. ข้อมูลทางการเงิน ประกอบด้วย งบการเงินทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง เป็นต้น 

 3. เอกสารเผยแพร่ ประกอบด้วย ข้อบังคับบริษัท รายงานประจ�าปี เป็นต้น

 ข้อมูลส�าคัญอื่นๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมทั้ง หนังสือเชิญประชุม

และรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สามารถเข้าดูข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.pranda.com  

 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านหน่วยงานที่ส�าคัญ และบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว บริษัทได้แจ้งผลการด�าเนินงานและ 

กิจกรรมที่ส�าคัญต่างๆผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์อื่นๆ รวมทั้งได้สื่อสารข้อมูล และกิจกรรมตามแผนงานสื่อสารที่สอดคล้องกับกลยุทธ ์

และวัตถปุระสงค์ของบริษทัทีไ่ด้มีการทบทวน อย่างต่อเน่ือง และทศิทางการด�าเนินธรุกจิของบริษทัอย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนค�านึงถงึคณุภาพ

ของข้อมูลที่เปิดเผยเป็นส�าคัญโดยผ่านหน่วยงานที่ส�าคัญซึ่งมีส่วนในการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ท�าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และมีข่าว 

เผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพข่าวประชาสัมพันธ์ของงองค์กร 

 ส�านักงานเลขานุการบริษัท ท�าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส โดยผ่าน การพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอน 

 นักลงทุนสัมพันธ์ ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการด�าเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือส่ือสารให้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เป็นข้อมูล 

เพิ่มเติมจากข้อซักถามต่างๆ รวมทั้งข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ฯลฯ เพื่อให้

เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท�าแผนนักลงทุนสัมพันธ ์

ประจ�าปี ตลอดจนเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งค�าถามมายังนักลงทนุสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การส่งจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

 ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สื่อข่าว โดยมีกรรมการผู้จัดการ  และผู้บริหาร 

ระดับสูงเป็นผู้แถลงผลการด�าเนินงาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมและตอบข้อซักถามในการประชุมฯ และการพบปะกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ตลอดจน

เผยแพร่สารสนเทศบนเว็บไซต์ตลอดปี 2560 ดังนี้

กิจกรรม จ�านวน (ครั้ง)

สัมภาษณ์พิเศษผ่านโทรทัศน์ 3

พบสื่อมวลชน 5

ประชาสัมพันธ์ข่าวขององค์กร 140

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ 11

เผยแพร่ Newsletter 5

แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์ 29

นักลงทุนเยี่ยมชมกิจการ (Company visit) 1

ข่าวผลประกอบการ (Earnings Release) 4

 ในป ี2560 บรษิัทฯไม่มเีหตกุารณ์ที่ถกูด�าเนนิการโดยหน่วยงานก�ากบัดแูล เนือ่งจากไม่ประกาศหรอืไม่เปดิเผยข้อมลูที่มสีาระส�าคัญ

ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
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การจัดท�ารายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ารายงานทางการเงินว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน

ของบริษัทจากการสูญหายหรือน�าไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอ�านาจหน้าที่ ป้องกันการทุจริตและการด�าเนินการที่ผิดปกติ เป็นไปตามมาตรฐาน

การบญัชีทีรั่บรองทัว่ไปของประเทศไทย และปฏิบติัถกูต้องตามกฎหมายและประกาศทีเ่กีย่วข้อง เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเช่ือม่ันในรายงาน

ทางการเงินคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน การใช้นโยบายบัญชี 

ที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอบทานความถูกต้อง และความเพียงพอ 

ของรายงานทางการเงินในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย

อย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง เพ่ือสอบถามความเห็นจากผู้สอบบัญชี ในประเด็นต่างๆ บริษัทฯ ได้ให้ผู้สอบบัญชีจาก ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด  

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งมีความรู้ ความช�านาญในวิชาชีพ ไม่มีความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ที่จะท�าให้ขาดความเป็นอิสระและความเป็นกลาง 

และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก�าหนดเพ่ือสร้างความม่ันใจแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนให้เห็นฐานะ

ทางการเงินและผลการด�าเนินการของบริษัทที่ถูกต้อง และเชื่อถือได้ในทุกแง่มุมตามจริงทุกประการ

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดเผยงบการเงินประจ�าปีและรายไตรมาสต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และไม่เคยมี

ประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

 บริษทัฯ ได้ก�าหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบติังาน (Key Performance Indicator: KPI)ไว้ในแต่ละปี เพ่ือเช่ือมโยงกบัหลักเกณฑ์และนโยบาย

ทีค่ณะกรรมการบริษทัก�าหนด และจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบ ของเงนิเดือน ซึง่อยู่ในลักษณะของตัวเงนิ และค่าตอบแทนอืน่ ทัง้น้ี การก�าหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร และผู้บริหาร มีการด�าเนินการทีโ่ปร่งใส ชัดเจน และในระดับทีเ่หมาะสมภายในอตุสาหกรรม

เดียวกัน รวมทั้งได้รับการพจิารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ก่อนน�า

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพือ่พิจาณาอนมุตั ิ นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัก�าหนดการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทและผู้บรหิารของบรษิัทฯ

ไว้ในรายงานประจ�าปี ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผย ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไว้อย่างชัดเจน  

โดยเปิดเผยลักษณะของค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลเฉพาะในฐานะกรรมการบริษัทที่ไม่ได้มีส่วนการบริหารงาน ส่วนกรรมการบริหาร  

และผู้บริหารจะเปิดเผยรวมไว้กับค่าตอบแทนผู้บริหาร ทั้งน้ี ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2560 ได้แสดงไว้ในหัวข้อ  

“โครงสร้างการจัดการ”

การเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

 บริษัทฯได้ก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาความน่าเช่ือถือและความพร้อมการใช้ข้อมูล รวมถึง 

การซื้อขายหลัก ทรัพย์ของบริษัท อีกทั้งได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมี

ใจความดังนี้ 

 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าทีจ่ะต้องรายงานหากมีการเปล่ียนแปลงของการถอืครองหลักทรัพย์ โดยก�าหนดให้จดัท�าและน�าส่งรายงาน

การถอืครองหลักทรัพย์และการซือ้ขายหลักทรัพย์ของบริษทัต่อส�านักงานเลขานุการบริษทั เพ่ือน�าส่งไปยังส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก�าหนดและระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องก�าหนดไว้ทุกคร้ังเม่ือมี 

การเปล่ียนแปลง และให้ส�านักงานเลขานุการบริษัทรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง                   

ต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ

 บริษทัฯ ได้ก�าหนดเป็นนโยบายเกีย่วกบัการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ โดยกรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานให้บริษทั

ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/1 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

โดยน�าส่งที่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องน�าส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ของพระราชบัญญัติ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงาน 

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลบริษัทฯ เพิ่มเติมได้โดยติดต่อผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้ 

 นักลงทุนสัมพันธ์ : นายดุษิต จงสุทธนามณี

 ที่อยู่ : บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) 

 เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :   ir@pranda.co.th

 โทรศัพท์ : 0-2769-9431 หรือ 0-2769-9999, 0-2361-3311 ต่อ 431

 โทรสาร:   0-2398-2141
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหารจัดการงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ตามวัตถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษทั ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าของผลการด�าเนินงานและผลประกอบการของบริษทัเพ่ือให้ผู้บริหาร

และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยสาระส�าคัญส�าหรับแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลตามหลักก�ากับดูแลกิจการ ดังต่อไปนี้

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ กรรมการมีหน้าที่ที่จะต้องยึดถือ ( Fiduciary) 4 ประการ ประกอบด้วย

 1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบก�ากับดูแล 

ไม่ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ อีกทั้งยังดูแลให้การด�าเนินธุรกิจไม่ส่งผลต่อส่ิงแวดล้อม ชุมชน สังคม ขณะเดียวกันก็สร้างมูลค่าเพ่ิม 

ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควบคู่กันไป 

 2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

มุ่งรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม 

 3. การปฏิบัติหน้าที่โดยเป็นไปตามกฎระเบียบ (Duty of Obedience) กรรมการบริษัทได้ปฏิบัติ และก�ากับดูแลให้บริษัทฯ ด�าเนิน

ธุรกิจตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด 

 4.  หน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ (Duty of Disclosure) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�ากับดูแลให้มีการด�าเนินงาน 

ด้านการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย และการให้ข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักลงทุนอย่างเพียงพอ 

1.  โครงสร้างของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษทัได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ เพ่ือให้สอดคล้องตามข้อบงัคบับริษทัและระเบยีบ

บริษัทฯ ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดข้ึนส�าหรับองค์ประกอบ คุณสมบัติ และขอบเขตอ�านาจหน้าที ่

ของคณะกรรมการบริษัทเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 

 ข้อบังคับของบริษัทก�าหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 20 คน 

โดยคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงต้องมีถิน่ฐานในประเทศไทย และต้องมีคณุสมบติัตามทีก่�าหนดโดยพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ�ากดั

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 9 คน มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจ�านวน 6 ท่าน 

ซึ่งมีสัดส่วนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด โดยสามารถแยกโครงสร้างคณะกรรมการได้ดังนี้

  - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6   คน (คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของจ�านวนคณะกรรมการบริษัท)

  - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  3   คน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ�านวนคณะกรรมการบริษัท)

  - กรรมการอิสระ  3   คน (คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของจ�านวนคณะกรรมการบริษัท)

   คณะกรรมการบริษทัได้ก�าหนดความหลากหลายของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ประกอบด้วยกรรมการทีมี่คณุสมบติัหลากหลาย (Board 

Diversity) ทั้งในด้านทักษะ เช่น ด้านอุตสาหกรรม บัญชีและการเงิน การจัดการ  และกฎหมาย เป็นต้น ประสบการณ์ ความสามารถ และ

คุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ และอายุที่จ�าเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ทั้งน้ี ต้องมีกรรมการ 

ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทด�าเนินกิจการอยู่ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัท 

ได้ก�าหนดนโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน และในจ�านวนนี้มีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 คน และมีสัดส่วนไม่น้อย

กว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งคณะ และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งไว้ไม่เกิน 9 ปี ทั้งนี้กรรมการที่เป็นอิสระจะต้องมีคุณสมบัติที่บริษัท

ก�าหนด รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

 การเลือกตั้งและวาระการด�ารงต�าแหน่ง

 คณะกรรมการบริษทัมีวาระการด�ารงต�าแหน่งโดยก�าหนดให้การประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจ�าปีทกุคร้ัง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่ง 

1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้อง

ออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ันให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคน 

ทีอ่ยู่ในต�าแหน่งนานทีสุ่ดน้ัน เป็นผู้ออกจากต�าแหน่งกรรมการทีอ่อกตามวาระน้ันอาจถกูเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่กไ็ด้ และคณะกรรมการ

บริษัทเกษียณอายุครบ 72 ปี ไม่รวมถึงกรรมการอิสระของบริษัท
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 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

 เพ่ือให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดจ�านวนบริษัทที่กรรมการ

แต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัทไว้ในนโยบายหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้กรรมการ 

แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบก่อนการเข้าเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 การไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

 บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายการไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยก�าหนดให้กรรมการผู้จัดการ 

ควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียง 1 แห่ง เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการดูแลการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  

และต้องไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ

บริษัท ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

 การแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ

 เพ่ือให้บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการมีความอิสระ ไม่ทับซ้อนกัน และมีการถ่วงดุลอ�านาจกัน 

อย่างชัดเจน บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบายแบ่งแยกหน้าที่และต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการออกจากกัน 

และไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 ประธานกรรมการบรษัิท มีหน้าทีใ่นฐานะผู้น�าด้านกลยุทธ์และสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษทัทกุคนมีส่วนร่วมในการประชุม ก�ากบั

ดูแล และสนับสนุนการด�าเนินภารกิจของฝ่ายจัดการผ่านกรรมการผู้จัดการ แต่ไม่ก้าวก่ายงานประจ�าหรือธุรกิจประจ�าวันที่รับผิดชอบ 

โดยกรรมการผู้จัดการ

 กรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่หลักในการก�ากับดูแลด้านบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบาย

ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด

2.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่หลักในการก�าหนดและพิจารณาเห็นชอบในเร่ืองส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน 

ของบริษัท ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายของบริษัท แผนธุรกิจ งบประมาณ จัดท�ารายงานความรับผิดชอบทางการเงิน  

ตลอดจนก�ากบัดูแล และติดตามการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทีก่�าหนดไว้โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการน�าไปปฏิบติัตามอย่างมีประสิทธภิาพ 

ถูกต้อง โปร่งใส รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของผลการด�าเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมาย รายละเอียดเพ่ิมเติมระบุในหัวข้อ  

“โครงสร้างการจัดการ”  

 2) คณะกรรมการมีอ�านาจอนุมัติเรื่องต่างๆของบริษัทโดยก�าหนดไว้ 25 ข้อ ตามขอบเขตหน้าที่ที่ก�าหนด โดยกฎหมาย ข้อบังคับ

ของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด “อ�านาจด�าเนินการของคณะกรรมการบริษัท”

 3) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วม

และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความช�านาญเพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความถูกต้อง 

ชัดเจน และสมบรูณ์ในเบือ้งต้นก่อนน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบหรือรับรองแล้วแต่กรณี  และเพ่ือสนับสนุน         

การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนได้ระบุบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”

 4) คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�า “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ“ ของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา

 5) คณะกรรมการบริษัทได้จัดท�า “จรรยาบรรณธุรกิจ” เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นแนวทางและข้อพึงปฏิบัติที่ดีให้กรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ โดยให้ถือเป็นนโยบายความซื่อสัตย์  

และได้ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างจริงจัง รวมถึงได้ติดตามการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว ซึ่งได้รวมไว้ใน “คู่มือหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ” (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5) โดยได้เผยแพร่ต่อพนักงานทุกระดับภายในองค์กร เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 

ตลอดจนเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 6) คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นหัวข้อ  

ที่ชัดเจน อีกทั้งได้จัดให้มีขั้นตอนในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระเบียบปฏิบัติ เรื่องรายการที่เกี่ยวโยง

กัน ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงาน ก.ล.ต. ทั้งน้ี หากรายการใดจะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น รายการดังกล่าวจะได้รับการพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการให้ความเห็น

ต่อการเข้าท�ารายการดังกล่าว และในกรณีที่คณะกรรมการ บริษัทมีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีการเปิดเผย

ความเห็นทีแ่ตกต่างดังกล่าวด้วย โดยในกรณีทีมี่กรรมการทีมี่ส่วนได้ส่วนเสียในวาระใดๆ กรรมการท่านน้ันจะไม่มีสิทธอิอกเสียงในวาระดังกล่าว
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 7) บริษัทได้มีการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2560 รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ ความเห็นว่ารายการ

ระหว่างกันทุกรายการเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดของส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังรายละเอียดในหัวข้อ “ รายการระหว่างกัน ”

 8) บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ ที่จะด�าเนินการตามระบบ 

การควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�าเนินงานรายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เช่ือถือได้ 

สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฏหมาย 

ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่างๆทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินธรุกจิบริษทั โดยปฏิบติัตามกรอบงานการควบคมุภายใน ซึง่อ้างองิตามมาตรฐานสากล 

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission) ดังรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายในและ

การบริหารจัดการความเสี่ยง”

 9) คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยมุ่งเน้นให้มีการด�าเนินการตามกระบวนการบริหาร 

ความเสีย่งทัง้องคก์ารเพือ่สนับสนนุให้บรษิทับรรลวุตัถปุระสงคต์ามแผนกลยุทธ์ โดยมีคณะกรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่งรบัผดิชอบ

ติดตามให้ทุกฝ่ายด�าเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียง และวัดความส�าเร็จของวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ทุกปี ทั้งน้ี คณะกรรมการ 

การเงนิและบริหารความเส่ียงได้พิจารณาสรุปผลการด�าเนินงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียง เและมีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจ

สอบ รวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส ดังรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง”

3. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

 1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีไ่ด้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน

กรรมการ ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธาน 

ที่ประชุม

 2) การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากโดยกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน  

เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิม

ขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

 3) การประชุมคณะกรรมการบริษัทตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งหากรวมการประชุมพิจารณา การปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ในระหว่างปีได้ก�าหนดจ�านวนครัง้ของการประชมุไว้ไม่น้อยกว่า 7 ครัง้ต่อปี โดยได้มีการก�าหนดการประชมุ

และวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหน้า และให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั หรือในกรณีจ�าเป็น 

ถ้ากรรมการตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการให้ประธานกรรมการก�าหนดวันประชุมภายใน 14 วัน

นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

 4) ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ก�าหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุม 

คณะกรรมการบริษทั ซึง่สถานทีท่ีป่ระชุมน้ันอาจก�าหนดเป็นอย่างอืน่นอกเหนือไปจากท้องทีอ่นัเป็นทีต้ั่งส�านักงานใหญ่ของบริษทัฯ หรือจงัหวัด

ใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้ก�าหนดสถานที่ๆ ประชุมให้ใช้สถานที่ต้ัง

ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสถานที่ประชุม

 5) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน หรือส่งมอบให้แก่กรรมการ หรือผู้แทนของกรรมการโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และกิจการที่จะประชุมไปยังกรรมการ 

ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธ ิหรือประโยชน์ของบริษทัจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธอีืน่ หรือก�าหนด

วันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

 6) ก�าหนดจ�านวนองค์ประชุมข้ันต�า่ ณ ขณะทีค่ณะกรรมการจะลงมติในทีป่ระชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวน

กรรมการทั้งหมด

 7) ประธานกรรมการ เป็นผู้ใช้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการแต่ละคน รวมทั้ง

ฝ่ายจัดการสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม    

 8) ประธานกรรมการบริษทั จดัสรรเวลาให้อย่างเพียงพอส�าหรับการน�าเสนอเอกสารและข้อมูลของผู้บริหาร และส�าหรับการพิจารณา

สอบถาม และอภิปรายในประเด็นที่ส�าคัญของคณะกรรมการบริษัท

 9) คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมระหว่างกันตามความจ�าเป็นเพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ   

เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมร่วม และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม

 10) คณะกรรมการบริษทัต้องอทุศิเวลาและทุม่เทความสนใจให้แก่บริษทัฯ อย่างเต็มทีแ่ละพร้อมทีจ่ะเข้าร่วมการประชุมอย่างสม�า่เสมอ

หากติดภารกิจส�าคัญที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้แจ้งต่อประธานกรรมการ
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 11) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ�าเป็นเพ่ิมเติมได้จากประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และ/หรือกรรมการ 

ผู้จดัการ หรือผู้บริหารอืน่ทีไ่ด้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่�าหนด และในกรณีทีจ่�าเป็นคณะกรรมการบริษทัอาจจดัให้มีความเห็น

อิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกเพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง 

 12) ประธานกรรมการ สนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศ

รายละเอียดพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง  

 13) การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท สรุปผลการประชุม และความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทจะต้องมี 

ความชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง

 ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 17 ครั้ง ส�าหรับการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมี

จดัข้ึนรวม 4 คร้ัง เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆเกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ และได้แจ้งผลการประชุมต่อกรรมการผู้จดัการ 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสมโดยไม่มีกรรมการที่เป็น 

ผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม 

4. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย  และประธานกรรมการบริหารกลุ่ม

 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยท�าการประเมิน 2 รูป

แบบ คือ

 1) แบบประเมินรายบุคคล - ประเมินตนเอง (Self Assessment) 

 2) แบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อยโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการรายคณะ และการประเมินกรรมการรายบคุคล โดยใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนน

ในการวัดระดับ ดังนี้

  

 ขั้นตอนกระบวนการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และการประเมินกรรมการรายคณะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

กระบวนการในการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อย

 1. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งแบบกรรมการรายบุคคล และแบบกรรมการ 

ทั้งคณะ รวมทั้งประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะเป็นประจ�าทุกปี โดยมีกระบวนการให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดท�าแบบประเมิน 

ผลการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบประเมินตนเอง (Board Self-Assessment) ซึ่งเป็นแบบประเมินที่สอดคล้อง 

กับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเหมาะสมกับลักษณะของบริษัทฯ 

 2. เลขานุการบริษัท น�าส่งแบบประเมินตนเองส�าหรับกรรมการรายบุคคลให้กรรมการแต่ละคน ตอบแบบสอบถามการประเมินผล

การปฏิบัติงานของตนเองและก�าหนดให้กรรมการแต่ละคนน�าผลประเมินส่งให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สรุปผล

ประเมิน

 3. ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและคณะกรรมการชุดย่อย ก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลและสรุปผลดังกล่าว

 4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนน�าเสนอผลประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  

เพ่ือน�าผลมาพิจารณาทบทวนผลงาน และปัญหาต่างๆ ในระหว่างปี รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการ นอกจากนี้

ผลประเมินสามารถน�ามาสนับสนุน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการท�างานของฝ่ายจัดการได้อีกต่อไป 

90-100            

ดีเยี่ยม
80-89

ดีมาก
70-79

ดี
50-69

พอใช้
30-49

ปรับปรุง

ระดับคะแนน %
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สรุปการประเมินผลตนเองในปี 2560 

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

 1.1  การประเมินกรรมการรายบคุคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ซึง่มีผลการประเมินคะแนนเฉล่ียรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเย่ียม คอื 97%  

รายละเอียดดังนี้

หัวข้อ ผลประเมิน (%)

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 100

2. การประชุมของคณะกรรมการ 96

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 94

 1.2  การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม 

คือ 93%  รายละเอียดดังนี้

หัวข้อ ผลประเมิน (%)

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 90

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 91

3. การประชุมคณะกรรมการ 94

4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ 96

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 95

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 92

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

 การประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทัง้คณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ซึง่มีผลการประเมินคะแนนเฉล่ียรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเย่ียม 

คือ 96% รายละเอียดดังนี้

หัวข้อ ผลประเมิน (%)

1. โครงสร้างและคณุสมบติัของคณะกรรมการในเร่ืองต่างๆ มีความเหมาะสม 

ท�าให้การท�างานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ

89

2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ด�าเนินการในเร่ืองต่างๆ เพ่ือให ้

คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

100

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ 

ความส�าคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเร่ืองต่างๆ 

อย่างเพียงพอ

99
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กระบวนการในการประเมินผลงานของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม

 1. คณะกรรมการบริษทัก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนโดยร่วมกบักรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้พิจารณาดังน้ี

  1) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จดัการ โดยเกณฑ์การประเมิน

ผลงานควรจูงใจประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการ บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์  

และสอดคล้อง กับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวโดยส่ือสารให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการทราบเกณฑ์ 

การประเมินเป็นการล่วงหน้า

  2) ประเมินผลงานประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าปีทุกปี และประธานกรรมการเป็นผู้สื่อสาร

ผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการทราบ

 2. ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกน�าไปพิจารณาก�าหนดอัตราผลตอบแทนของประธานกรรมการบริหารกลุ่ม

และกรรมการผู้จัดการ โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ต่อไป

 บริษัทฯมีนโยบายก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานบริหารกลุ่ม 

ซึ่งเป็นการประเมินโดยเปรียบเทียบกับความส�าเร็จของเป้าหมายและใช้ปัจจัยในการพิจารณาประกอบด้วยตัววัดเชิงคุณภาพ ได้แก่  

ความเป็นผู้น�า การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผน และผลปฏิบัติงาน โดยก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกป ี 

ซึ่งมีขั้นตอนกระบวนการประเมิน ดังนี้

 ในปี 2560  การประเมินผลตนเองของประธานกรรมการบริหารกลุ่มประกอบด้วย 3 หัวข้อ  ซึ่งมีผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

คือ 91% รายละเอียดดังนี้

หัวข้อ ผลประเมิน (%)

1.การประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงาน 96

2. การประเมินด้านความเป็นผู้น�า 88

3. การประเมินด้านการบริหารงบประมาณและโครงการต่างๆ 96

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 1. คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้กรรมการแต่ละคนและคณะกรรมการชุดย่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่

ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการประกอบธุรกิจ 

 2. คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมทักษะและความรู้ส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่าง

สม�่าเสมอ โดยการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาและการให้ความรู้ที่จ�าเป็นแก่ผู้เกี่ยวข้อง ในระบบการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท เพ่ือให้มี

การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

 3.  คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดท�าเอกสารการแนะน�าเกี่ยวกับบริษัทและข้อมูล ประกอบการ

ปฐมนิเทศส�าหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังใหม่ เพ่ือให้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ เพ่ือได้รับ 

ความเข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าร่วมขององค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ  รวมทั้งเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจกฎระเบียบ

และข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯที่เก่ียวข้องอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่และกรรมการจะได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง 

เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถท�าหน้าที่และก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

 ถงึแม้ว่าในปีทีผ่่านมา คณะกรรมการบริษทัไม่ได้เข้าร่วมกจิกรรมสัมมนาหรืออบรมหลักสูตรทีเ่กีย่วข้องกบับทบาทหน้าทีข่องกรรมการ 

แต่อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริม ให้กรรมการเข้าร่วมในหลักสูตรที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่

ของตนเองเสมอมา เช่น หลักสูตรซึ่งจัดขึ้น โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ (IOD) ดังนี้
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การเข้ารับการอบรมของคณะกรรมการบริษัท 

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รุ่น / ปีที่เข้าร่วม

อบรมหลักสูตร 

(IOD)

หลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) /1

หลักสูตรโดยสถาบันอื่น

1. นายปรีดา     เตียสุวรรณ์ 37/2548 DAP -

2. นางประพีร์    สรไกรกิติกูล 17/2545 DCP -

3. นางสุนันทา   เตียสุวรรณ์ 22/2545 DCP หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

รุ่นที่ 11 (วตท. 11)

4. นางปราณี    คุณประเสริฐ 26/2547 DAP -

5. นายปราโมทย์   เตียสุวรรณ์ 46/2547 DCP -

16/2547 DAP -

12/2547 FN -

6. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ 26/2547 DAP -

7. นายวีระชัย ตันติกุล 37/2546 DCP -

8. นางรวิฐา        พงศ์นุชิต 59/2548 DCP 1. หลักสูตรผู้บริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับ

สูง รุ่นที่ 3 (บยป.3)

2 .  ห ลัก สูตร ผู ้ บ ริหารระ ดับ สูง  ด ้ านการค ้ า 

และการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1

3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด

ทุน รุ่นที่ 3 (วตท.3) 

4. หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมาย

มหาชน สถาบัพระปกเกล้า รุ่นที่ 3 (ปรม.3)

5. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม

เอกชน วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร รุ่นที่ 4515 

(ปรอ.15)

9. นายจ�านงค์        วัฒนเกส 5/2544 DCP 1. ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน

วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6 

2. Tactical Training in Hostage  Rescues, US  

Marshal  Service, Department of Justice, Baton 

Rouge, Louisiana, USA, 1990 

3. Marketing Coaching, Tack Training International,  

London, UK, 1991 (5-weeks)

1/2545 ACP

2/2549 DCP Re

1/2550 CDC

หมายเหตุ /1 

 DCP     : Director Certification Program 

 DAP     : Director Accreditation Program 

 FN        : Finance for Non-Finance Program 

 ACP         : Audit Committee Program 

 DCP Re    : DCP Refresher’ Course

 CDC        : Chartered Director Class
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6. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

 บคุคลทีไ่ด้รับเลือกมาท�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการบริษทัคนใหม่จะได้รับการฝึกอบรมในเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบริษทั รวมถึงหน้าที่

และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ข้อมูลที่ใช้ปฐมนิเทศเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Orientation) ได้แก่ 

เร่ืองที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและ 

คณะกรรมการชุดย่อย รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทย้อนหลัง 1 ปี คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน หลักการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดีจัดท�าโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่ส�าคัญของบริษัท รวมทั้งหลักสูตรอบรมกรรมการ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท เป็นต้น ในการฝึกอบรมน้ีเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลต่อกรรมการคนใหม่ คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริม 

ให้กรรมการมีความรู้อย่างต่อเนื่องและสนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมในการผึกอบรมในหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาต่างๆ

7. แผนการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง

  คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดท�าแผนการสืบทอดงาน (Succession plan) 

และทบทวนแผนการพัฒนาประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการรวมถึงผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นแผน 

ต่อเน่ืองให้มีผู้สืบทอดงานในกรณีที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงในต�าแหน่งน้ันๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้

เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง โดยให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการ รวมถึง 

ผู้บริหารระดับสูง มีแผนสืบทอดต�าแหน่งของตนเองเพ่ือรักษาความเช่ือม่ันให้กบัผู้มีส่วนเกีย่วข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ถอืหุ้น ลูกค้า ตลอดจนพนักงาน

ว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ จะได้รับการสานต่อตามแนวนโยบายการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การมีจรรยาบรรณในการด�าเนิน

ธุรกิจ โดยให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม รายงานผลการด�าเนินงานตามแผนสืบทอดต�าแหน่งต่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน และเป็นผลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. บทบาทการร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรก่อตั้งเครือข่ายการเป็นสมาชิก UN Global  Compact local  network

 กลุ่มบริษัทแพรนด้า ถือเป็นบริษัทแรกของคนไทยที่ร่วมลงนามรับหลักการขององค์การสหประชาชาติ หรือ  Global Compact   

ตั้งแต่ปี 2545 รวมถึงเข้าร่วมเป็นองค์กรหนึ่งในการก่อตั้งเครือข่าย UN Global Compact Local Net work เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันขึ้น 

ในองค์กรธุรกิจตามหลักการของ UNGC อันเป็นการสร้างความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อทั้งตนเอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งจะน�า 

ไปสู่การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน 

 บริษัทฯ ได้เข้ามามีบทบาทในเครือข่ายดังกล่าวโดยคุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ด�ารงต�าแหน่ง

อุปนายกคนที่ 2 และคณะกรรมการบริหารของ UN Global Network Thailand ซึ่งกลุ่มดังกล่าวมีการจัดสัมมนาและประชุมหารือกันเป็นระยะ

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวางมากข้ึนในเร่ืองของมิติความย่ังยืน ความรับผิดชอบขององค์กร และความรับผิดชอบ

ของประเทศ

 ดังนั้นบริษัทฯ จึงปลูกจิตส�านึกและทัศนคติที่ดี ให้แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อน�าไปประพฤติตนตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ของสังคม  

อันก่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยรวมและส่ิงแวดล้อม รวมถึงมีบรรทัดฐานที่ดีในการพัฒนาประเทศชาติ โดยไม่พึง 

กระท�าใดๆ ที่มีผลเสียต่อตนเอง ผู้อื่นตลอดจนประเทศชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทั้งยังด�ารงชีวิตอย่างมีคุณธรรม 

เพ่ือการพัฒนาสังคมที่ย่ังยืน โดยปฏิบัติตามข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นหลักได้แก่ ด้านสิทธิมนุษยชน  

ด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการต่อต้านการทุจริต 

1. ด้านสิทธิมนุษยชน

ตามหลักประการที่  1 สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธมินุษยชนทีป่ระกาศในระดับสากลตามขอบเขตอ�านาจทีเ่อือ้อ�านวย

ตามหลักประการที่  2 หมั่นตรวจตราดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนแรงงาน

   บริษัทฯ ตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชนของทุกคนอันปราศจากการแบ่งแยก กีดกัน อันเน่ืองมาจากความแตกต่างด้านเพศ อายุ 

ฐานะทางสังคม ฯลฯ โดยบริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ 

ในเร่ืองการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน เช่น ปฏิบัติต่อพนักงานบนพ้ืนฐานของศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่

ส่วนบุคคล ส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกต้ังตามรัฐธรรมนูญ และใช้สิทธิของตนในการร้องเรียนเม่ือไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งน้ี 

บริษัทฯได้เข้าร่วมเพื่อประกาศความเป็นส่วนหนึ่งในการด�ารงหลักสิทธิมนุษยชนประกอบด้วย
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 บริษัทฯ เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานอิสระและองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ UN Global Compact (UNGC)  

ซึ่งด�าเนินงานด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ และเข้าร่วมการระดมสมองและแสดงเจตน์จ�านงร่วมกับบริษัทเอกชนอื่นเพ่ือริเร่ิม 

ก่อตั้ง UN Global Compact Local Network ในประเทศไทย เพื่อสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการเคารพศักดิ์ศรีของ

การเป็นมนุษย์

2. ด้านแรงงาน

ตามหลักประการที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงานและรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง

ตามหลักประการที่ 4 ขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์และที่เป็นการบังคับในทุกรูปแบบ

ตามหลักประการที่ 5 ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง

ตามหลักประการที่ 6 ขจัดการเลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการประกอบอาชีพ

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ ที่มีความเป็นธรรมในการสรรหา ประเมิน เลื่อนระดับ โอกาสความก้าวหน้าในงาน 

และการพัฒนา รวมทั้งฝึกอบรมพนักงานเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตให้พนักงาน และครอบครัว และส่งผ่านไปยังชุมชนรอบข้างพนักงาน  

ทั้งยังก�าหนดมาตรการและผลักดันให้คู่ค้า ปฏิบัติต่อพนักงานหรือแรงงานคู่ค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม ตลอดจนปฏิบัติ 

ต่อพนักงานและแรงงาน โดยบริษัทฯ ไม่มีการใช้แรงงานที่เป็นการบังคับ ไม่มีแรงงานเด็ก ไม่มีกีดกัน แบ่งแยกอันเน่ืองจากความแตกต่าง 

ทางเพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติ และมีการเคารพเสรีภาพส่วนบุคคล  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�าคู่มือหลักการก�ากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ

ธุรกิจ ซึ่งมีรายละเอียดในด้านแรงงานในหมวดที่ 3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3. ด้านสิ่งแวดล้อม

ตามหลักประการที่  7 สนับสนุนแนวทางการระแวด ระวังในการด�าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามหลักประการที่  8 อาสาจัดท�ากิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามหลักประการที่  9 ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าและยั่งยืน นอกจากการบริหารจัดการอย่างรอบคอบแล้วเพื่อให้องค์กรเติบโต

อย่างม่ันคงแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักว่าความย่ังยืนของส่ิงแวดล้อมเป็นรากฐานของความส�าเร็จ จึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงในฐานะพลเมือง 

ที่ดีทีจ่ะด�าเนนิกจิการด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคม นบัตัง้แต่คัดเลอืกเทคโนโลย ีการจัดสภาพแวดล้อมภายในองคก์ร เพือ่ควบคุมผลกระทบ

ที่จะเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดล้อมอันเน่ืองมาจากการควบคุมการปล่อยมลสารและของเสียโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่ดครัดตามมาตรฐานทางกฎหมาย

ส่ิงแวดล้อมและระเบียบข้อบังคับที่ก�าหนด ตลอดจนการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการมีส่วนร่วมพัฒนา และชุมชนในพ้ืนที่โดยรอบ  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รายงานผลการด�าเนินงานในถือเป็นความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีรายละเอียดในเนื้อหาความรับผิดชอบต่อสังคม 

4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ตามหลักประการที่ 10      ด�าเนินงานในทางต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันและยึดม่ันถึงความโปร่งใส ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม 

ในการด�าเนินธุรกิจ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อละเว้นซึ่งการกระท�าที่ส่อไปในทางจูงใจปฏิบัติ “ไม่ว่าจะเป็นการขอ การให้

ค�ามั่นสัญญา การให้และรับ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรง 

และทางอ้อมเพ่ือให้บคุคลดังกล่าวปฏิบติัหน้าทีเ่พ่ือให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึง่ผลประโยชน์อืน่ใดทีไ่ม่เหมาะสมทางธรุกจิ ยกเว้นกรณีทีก่ฎหมาย

ระเบียบข้อบังคับขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นหรือจารีตทางการค้าให้กระท�าได้” บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

กับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทและคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น อีกทั้งยังมีการก�าหนดจรรยาบรรณ

ว่าด้วยความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงาน ยึดถือปฏิบัติ ซึ่งมีหลักและแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
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แนวปฏิบัติ

 1. นโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ันน้ีให้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ต้ังแต่การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร  

การเล่ือนต�าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบติังานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยก�าหนดให้ผู้บงัคบับญัชาทกุระดับส่ือสาร

ท�าความเข้าใจกับพนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. การด�าเนินการใดๆ ตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก�าหนดไว้ในคู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการและ 

จรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้งระเบียบ และคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 3. เพ่ือความชัดเจนในเร่ืองการด�าเนินการเร่ืองทีมี่ความเส่ียงสูงต่อการเกดิคอร์รัปช่ัน บริษทัฯ ก�าหนดให้กรรมการบริษทั ผู้บริหาร 

และพนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง

  3.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง 

     บริษทัฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระท�าอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองทัง้ทางตรง

และทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทในกิจกรรมที่จะท�าให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือได้รับ 

ความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

  3.2 การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน 

            การบริจาคเพ่ือการกุศลถือเป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทเพ่ือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในสังคม เพ่ือบรรเทา 

ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยพิบติัทางธรรมชาติ หรือเพ่ือการส่งเสริมคณุภาพชีวิตอย่างถ้วนหน้าทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต ทัง้น้ี การบริจาค

เพ่ือการกุศลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติตามกระบวนการที่บริษัทก�าหนด และกระท�าในลักษณะที่มีความโปร่งใส การช�าระเงินจะต้องระบ ุ

ผู้รับเงินที่ชัดเจน รวมถึงมีการระบุช่ือผู้รับซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ข้ึนทะเบียนพร้อมกับมีวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างชัดเจน และโดยทั่วไป

แล้วการให้เงินสนับสนุนจะท�าเพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์หรือช่ือเสียงขององค์กร ซึ่งปกติมักกระท�าผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสังคม การให้เงิน

สนับสนุนจะต้องเป็นไปตามการพิจารณาตัดสินใจที่โปร่งใส มีการท�าสัญญาหรือมีหลักฐานการช�าระเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ และต้องได้รับ

อนุมัติตามกระบวนการและผู้มีอ�านาจในการอนุมัติตามล�าดับช้ันตามที่บริษัทก�าหนด และจะต้องไม่มีการให้เงินสนับสนุนใดๆ ที่ท�าข้ึน 

เพื่อบังหน้าหลบเลี่ยงการคอร์รัปชั่นและสินบน

  3.3 การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

  การให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจน�ามาซึ่งความเส่ียง 

ต่อการคอร์รัปชั่น ดังนั้นกรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องไม่รับ  หรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ 

และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ  ทีต่ระหนักได้โดยทัว่ไปว่า การรับหรือให้ของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อืน่ใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ   

อาจก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาวระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีการตอบแทน หรือเป็นหนทางที่จะน�าไปสู่การคอร์รัปช่ัน ทั้งน้ี ข้อก�าหนด 

ดังกล่าวให้ใช้กับการรับหรือให้ของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอกด้วย อย่างไรก็ตามหากการรับหรือให้ของขวัญ 

หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดข้อผูกมัดหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมี 

การตอบแทนทีเ่ป็นการคอร์รัปช่ัน และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีทีป่ฏิบติัเป็นปกติกเ็ป็นส่ิงทีก่ระท�าได้หากสอดคล้องตามจรรยาบรรณ

ในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) และกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัท

  3.4 การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกัน การใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ การยักยอกเงิน 

การฟอกเงิน

 การใช้อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อกระท�าการ เช่น การกรรโชก การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การกระท�าในลักษณะ 

ทีเ่ป็นการสมยอมกนั และการฟอกเงนิ ถอืเป็นการกระท�าทจุริตโดยต้องห้ามตามกฎหมายและต้องห้ามกระท�าอย่างชัดแจ้งภายใต้คูมื่อมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปช่ัน และถอืว่าเป็นการฝ่าฝืนหน้าทีค่วามรับผิดชอบตามทีไ่ด้รับความไว้วางใจในฐานะเป็นกรรมการหรือพนักงาน ของบริษทั 

โดยไม่ค�านึงว่าจะมีมูลเหตุจูงใจในการกระท�าดังกล่าวหรือไม่

 การด�าเนินการเร่ืองที่มีความเส่ียงสูงต่อการเกิดคอร์รัปช่ันดังกล่าวยังมิได้ครอบคลุมในทุกกรณี กรรมการและพนักงานจะต้องใช้

วิจารณญาณของตนเองในการพิจารณาเพื่อมิให้การท�าธุรกิจและธุรกรรมต่างๆ เข้าข่ายการคอร์รัปชั่น

 4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควรไม่สุจริต หรือเกิดปกติวิสัย

จากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท

 5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลหรือนิติบุคคล

ที่ร่วมท�าธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง หรือรับเพ่ือตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ/ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ  

หรือกระท�าผิดกฎหมาย

 6. ห้ามให้ เสนอที่จะให้ หรือรับการบริจาคหรือสนับสนุนเงินหรือส่ิงของ ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

นายหน้า ตัวแทน คูค้่า ลูกค้า หรือผู้มีอ�านาจตัดสินใจ เป็นต้น ทีมี่เจตนาชักน�าให้บคุคลน้ันกระท�าหรือละเว้นการกระท�าทีเ่ป็นการผิดต่อกฎหมาย 

หรือโดยมิชอบต่อต�าแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อก่อให้เกิดการได้เปรียบหรือแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ การให้หรือรับเงิน

บริจาค หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องม่ันใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกน�าไปใช้

เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
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 7. กรณีทีนิ่ติบคุคลหรือบคุคลภายนอกทีเ่ก่ียวข้องทางธรุกจิกบับริษทั ให้ส่ิงของหรือผลประโยชน์แก่ผู้บริหารหรือพนักงานเพ่ือเป็น

สินน�้าใจ ผู้บริหารหรือพนักงานต้องใช้ดุลยพินิจ พิจารณาถึงความเหมาะสม สมควร และ/หรือ ถูกต้องด้วย โดยค�านึงถึงกฎระเบียบของทาง

ราชการ หากผู้บริหารหรือพนักงานไม่รับแล้วจะเป็นการเสียน�้าใจ และกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดี ทางธุรกิจก็ให้รับได้ แต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน

ข้อห้ามที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงรับได้

 8. การรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน ควรจะเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใดโดยจรรยาอาจเป็นการรับจากผู้เกีย่วข้อง คนรู้จกั 

การรับควรรับในลักษณะที่เป็นการทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง มูลค่าพอสมควรไม่เป็นการรับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมายและของขวัญ  

หรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย

 9. ห้ามบุคลากรของบริษัทแลบริษัทในเครือ ตลอดจนครอบครัว เรียกร้อง หรือรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก  

ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ลูกค้า คู่ค้า หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความล�าเอียง หรือล�าบากใจ หรือเป็นผลประโยชน์ขัดกันได้

 10. บคุคลากรของบริษทั และบริษทัในเครือ ต้องไม่ให้สินบน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดทีมี่ลักษณะคล้ายคลึงกนัแก่บคุลากรของ

บริษัทเองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเจ้าหน้าที่ของรัฐการให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น

 11. ไม่พึงกระท�าการให้และรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าปกติที่วิญญูชนพึงให้กันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  

ไม่ว่าโอกาสใดๆ ก็ตาม

 12. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ต้องหลีกเล่ียงการให้หรือรับส่ิงของ หรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้าหรือผู้มี 

ส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ยกเว้นแต่เพื่อประโยชน์ ในการด�าเนินธุรกิจตามปกติ หรือในเทศกาลหรือประเพณีนิยม

 13. การด�าเนินธรุกจิร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ เอกชนทัง้ภายในประเทศ และต่างประเทศ ต้องด�าเนิน

ไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายของไทย และกฎหมายต่างประเทศที่บริษัทฯ ติดต่อธุรกิจด้วย รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมาย

ต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุกท้องถิ่นที่บริษัทฯ มีการท�ากิจการอยู่

 14. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัทในเครือ ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา บุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วม

ท�าธรุกจิด้วยว่าบริษทัไม่สนับสนุนการกระท�าอนัใดๆ ทีเ่ข้าข่ายการคอร์รัปช่ัน  และจะไม่มีส่วนเกีย่วข้องกบัการคอร์รัปช่ัน ไม่ว่าด้วยการเรียก 

รับ และจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และหากพบการกระท�าดังกล่าวต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที

 15. บริษัทฯ ก�าหนดให้นโยบายนี้ใช้ปฏิบัติกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอ�านาจในการควบคุม รวมถึงบุคคล 

ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

 16. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายน้ี ถือเป็นการท�าผิดวินัย ตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท  

และหากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัตติามนโยบายนี ้เป็นการกระท�าที่ผดิกฎหมาย บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจบังคับใช้กฎหมายด�าเนนิคดี

ตามกฎหมายกับผู้กระท�าความผิดนั้นต่อไป

 17.  บริษัทและบุคคลที่มี่ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจ

  17.1 บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ที่บริษัทมีอ�านาจในการควบคุม ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นฉบับนี้

  17.2 ตัวแทน และตัวกลางทางธุรกิจ (ถ้ามี) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ว่าจ้างตัวแทน หรือ ตัวกลางทางธุรกิจ

ใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระท�าการให้หรือรับสินบน หรือการ คอร์รัปชั่น

มาตรการด�าเนินการ

 1. กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น หลักการก�ากับดูแลกิจการ

และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 2. พนักงานไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉย เม่ือพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระท�าที่เข้าข่ายคอร์รัปช่ันโดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับ

บัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่ก�าหนดไว้  และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่

ก�าหนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ

 3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและความคุ้มครอง และไม่ลงโทษหรือได้รับผลกระทบใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

จากการปฎิเสธการคอร์รัปชัน่หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบรษิัท แม้ว่าการกระท�านัน้จะท�าให้บรษิัทสญูเสียโอกาสทาง

ธุรกิจ และบริษัทฯ จะด�าเนินการตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปช่ันโดยเคร่งครัด  

ตามที่ก�าหนดในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคล และ/หรือ มาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัท

 4. ผู้ที่กระท�าการคอร์รัปช่ัน เป็นการกระท�าผิดจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย ตามระเบียบบริษัทฯ  

ที่ก�าหนดไว้ และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

 5. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ ไปยัง

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทในเครือ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มผ่านวิธีการต่างๆ เช่น การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การสื่อข้อมูล

ข่าวสารภายในองค์กรและกลุ่มบริษัทโดยผ่านสื่อต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการน�านโยบายนี้ไปปฏิบัติ เป็นต้น
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 6. บริษัทฯ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมทั้งช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะให้แก่

สาธารณชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านวิธีการต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท  รายงานประจ�าปี เป็นต้น

 7. บริษทัฯ จดัให้มีการบริหารความเส่ียงด้านการคอร์รัปช่ัน โดยมีการประเมินความเส่ียง จดัล�าดับความส�าคญั และก�าหนดมาตรการ

ที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ด�าเนินไปแล้ว โดยคณะกรรมการการเงินและบริหารความเส่ียงได้ประสานกับ

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเส่ียงที่ส�าคัญ รวมถึงความเส่ียงด้านการคอร์รัปช่ัน จึงได้มอบหมายให้ส�านักงานตรวจสอบภายใน 

เป็นผู้สอบทาน

 8. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารงานบุคคลที่สะท้อนถึงความมุ่งม่ันต่อนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน ต้ังแต ่

การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน การเลื่อนต�าแหน่ง การจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสม 

ให้เกดิการตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนการด�าเนินการเพ่ือให้ม่ันใจว่ามีทรัพยากรและบคุลากรทีมี่ทกัษะเพียงพอและเหมาะสมต่อการน�านโยบาย

นี้ไปปฏิบัติ

 9. บริษทัฯ จดัให้มีระเบยีบก�าหนดอ�านาจอนุมัติรายการธรุกจิ (Corporate Authorization Procedure) ทีชั่ดเจน รัดกมุ มีประสิทธภิาพ 

โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

 10. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมด้าน การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล  รวมถึงกระบวนการอื่นภาย

ในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นและมีการสื่อสารผลการควบคุมภายในให้บุคลากรที่รับผิดชอบทราบ

 11. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบระบบงานภายใน ครอบคลุมกิจกรรมที่ส�าคัญของบริษัท เช่น การด�าเนินงานด้านพาณิชย์ การจัด

ซื้อและจัดจ้าง เป็นต้น เพ่ือให้ม่ันใจว่า ระบบการควบคุมภายในจะบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นตาม

ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ข้อก�าหนดกฎระเบียบ และให้ค�าแนะน�าในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็น

ไปตามนโยบายดังกล่าว 

 12. บริษัทฯ ก�าหนดให้มีมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงวิธีการส่ือสารมาตรการต่อต้าน 

การคอร์รัปชั่นต่างๆ ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ วารสาร สื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ผ่านจดหมาย

แจ้งนโยบายฯ ถึงคู่ค้า ลูกค้า และเว็บไซต์ของบริษัท

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

 บริษัทฯ ก�าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตาม

นโยบายและข้อก�าหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5) ของบริษัท อีกทั้งผู้บริหาร

ทกุระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถอืเป็นเร่ืองส�าคญัในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบงัคบับญัชา มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบติัตาม

คู่มือหลักการก�ากับดูแลกิจการ  และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 5) ของบริษัทอย่างเคร่งครัด

 บริษัทฯ จะไม่ด�าเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระท�าผิด

หลักการก�ากับดูแลกิจการตามที่ก�าหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระท�าที่เช่ือได้ว่าท�าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐด�าเนินการต่อไป

หากพนักงานทุกระดับของบริษัทประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มิได้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัทให้ตั้งค�าถามเกี่ยวกับการกระท�านั้นกับตนเองดังต่อไปนี้

 1) การกระท�านั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่

 2) การกระท�านั้นขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทหรือไม่

 3) การกระท�านั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างร้ายแรงหรือไม่

 พนักงานทกุระดับสามารถแจ้งข้อร้องเรียน ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนเบาะแสการท�าผิดกฎหมาย และ/หรือ จรรยาบรรณ

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของบริษัท ให้แจ้งเบาะแสไปยังช่องทางสื่อสารของบริษัท 

มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

 บริษทัฯ มีการติดตามดูแลให้พนักงานทกุระดับมีการปฏิบติัตามนโยบายและข้อก�าหนดในคูมื่อหลักการก�ากบักจิการ และจรรยาบรรณ

ธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งบริษัทฯได้ก�าหนดมาตรการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดโดยให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ส�าหรับ 

ผู้ร้องเรียนภายในและภายนอกองค์กรเกีย่วกบัการกระท�าใดๆ ทีผิ่ดกฎหมาย การละเมิดสิทธต่ิางๆ การท�าผิดจรรยาบรรณในการปฏิบติัหน้าที่ 

หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปทางทุจริต ประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กรทุกระดับต้ังแต่ระดับผู้บริหาร พนักงานบริษัท และบริษัทในเครือ  

รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งนี้บริษัทฯมีขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขที่ชัดเจน เป็นกลางและโปร่งใส มีมาตรการคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแส

และพยานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบวิธีการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัท
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 ตามที่อยู่บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) เลขที่ 28 ซอยบางนา - ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 
โดยส่งให้ผู้รับเบาะแสคณะใดคณะหน่ึง ทางไปรษณีย์ระบถุงึประธานกรรมการบริษทั  หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  หรือทางเว็บไซต์
ของบริษัท www.pranda.com หรือ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ระบุใน “ หมวดที่3 บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย ”  

กระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน
 1.  หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคลให้น�าส่ง ผู้จัดการ 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 2.  หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท�าที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย และหลักการก�ากับดูแล
กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้น�าส่งส�านักงานเลขานุกาบริษัท
 3.  หากเร่ืองร้องเรียนเป็นการกระท�าที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระท�าใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมายส�าหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชั่น การฉ้อโกง เป็นต้น
ให้น�าส่งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้จัดการส�านักงานตรวจสอบภายใน
 4. ในกรณีทีเ่ร่ืองร้องเรียนตาม 1. 2. และ 3. เป็นเร่ืองทีซ่บัซ้อนหรือเกีย่วข้องกบัหลายหน่วยงาน ให้น�าส่งประธานกรรมการบริหาร
กลุ่ม และกรรมการผู้จัดการ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงส�าหรับด�าเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
 5. จากน้ันให้ผู้รับเร่ืองร้องเรียนแจ้งการรับเร่ืองร้องเรียนดังกล่าวไปยังเลขานุการบริษทั เพ่ือลงทะเบยีนเร่ืองร้องเรียน บนัทกึข้อมูล 
ส�าหรับติดตามความคืบหน้าการด�าเนินการข้อร้องเรียนน้ันๆ เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบและอนุมัติให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และส�านักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ และด�าเนินการต่อไป รวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสทราบภายใน 15 วัน  
อย่างไรกต็าม ยกเว้นเป็นจดหมาย ทีส่่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึง่จะถกูจดัส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง หลังจากน้ัน บริษทัฯ 
จะด�าเนนิการตรวจสอบตามขั้นตอนบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และด�าเนนิการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ 
ในกรณีที่พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของบริษัทฯ หรือกระท�าการทุจริตจะต้องได้รับการพิจารณาโทษ 
ทางวินัยตามระเบียบบริษัทฯ ที่ก�าหนดไว้ และ/หรือ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

มาตรการคุ้มครองสิทธิผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
 เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส/ข้อร้องเรียนหรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อ
ผู้แจ้งเบาะแสและด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว รวมไป
ถงึก�าหนดมาตรการคุม้ครองในกรณีทีผู้่น้ันเห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกดิความเดือดร้อนเสียหาย โดยบริษทัฯ จะด�าเนิน
การด้วยกระบวนการที่มีความเป็นธรรมและเหมาะสม ตลอดจนบรรเทาความเสียหาย เมื่อมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ด�าเนินงานในการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
 เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ เพ่ือการต่อต้านการทุจริต 
ในภาคเอกชน (Collective Action Coalition Against Corruption) กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้า
ต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการระดับชาติที่ได้รับการสนับสนุน 
จากรัฐบาล  และส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) ของกลุ่ม
บริษัทแพรนด้าฯ โดยประกาศให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายโดยทั่วกัน โดยได้สื่อสารไปยังพนักงาน
ทกุคนผ่านทางประกาศทางอเีมล์ภายใน และวารสารภายใน พร้อมทัง้นโยบายดังกล่าว ระบไุว้ในคูมื่อหลักการก�ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณ 
ธุรกิจ  (ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 4) โดยให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบและยึดปฏิบัติ รวมทั้งได้ประกาศนโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ 
ของบริษัทส�าหรับเผยแพร่แก่สาธารณชนที่สนใจ 
 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นเพื่อพิจารณารับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)โดยอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา 
จากคณะอนุกรรมการพิจารณา   
 เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้รับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมมาตรการการต่อต้านการคอร์รัปช่ันและการป้องกันปราบปราม และป้องกันการฟอกเงินรวมถึงความรู ้
เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปช่ันของบริษทัฯ และจรรยาบรรณธรุกจิ เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่ม
บริษทัฯ ยึดถอืปฏิบติั ซึง่มีการจดัอบรมอยู่เป็นประจ�าสม�า่เสมอ รวมทัง้ให้พนักงานทกุคนลงนามรับทราบ และยึดถอืปฏิบติัตามคูมื่อมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น
 ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสถึงเรื่องการกระท�าผิดจริยธรรม หรือการกระท�าที่ไม่เป็นไป
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ ตลอดจนไม่มีการทุจริตใดๆ

PRANDA
รายงานประจ�าปี 2560114



• โครงการสถาบันเรียนรู้กลุ่มแพรนด้า
• ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
• โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

• โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม
• โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย
• โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์

• การศึกษาระบบทวิภาคี
• การส่งเสริมอาชีพผู้พิการ
• กิจกรรม 7 ส.

• อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม&ประหยัด พลังงาน
• ธนาคารขยะ
• การแบ่งปัน&สานประโยชน์สู่สังคม

ใส่ใจคน

ยั่งยืนเศรษฐกิจ

เป็นมิตร
สิ่งแวดล้อมและชุมชน

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ�ากัด (มหาชน) ยังคงยึดม่ันในกรอบแนวทางการด�าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

และตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม เพ่ือการเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน ค�านึงถึง 

ผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย และเพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ  

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ หวังว่าการด�าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมกับ 

การเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน โดยอ้างอิง

แนวทางการด�าเนินการในระดับสากล ครอบคลุมทั้ง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพ่ือให้เกิด 

การด�าเนินงานที่สอดคล้องกันในทุกกลุ่มธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

ที่อยู่ร่วมกัน บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

 1. ด�าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 2. เคารพสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 3.  สนับสนุนกจิกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ สังคม และส่ิงแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมองค์กรภาครัฐหรือเอกชนทีมี่ภารกจิเป็นประโยชน์

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 4. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับให้ความส�าคัญและมีส่วนร่วมและด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม  

รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

 5. ไม่สนับสนุนกจิการทีขั่ดต่อหลักศลีธรรม หรือก่อให้เกดิผลกระทบในเชิงลบต่อความเช่ือม่ัน และความไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสีย 

เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ

กลยุทธ์และกรอบการท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) ได้มีนโยบายในการให้ความส�าคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(CSR) ควบคู่กับภารกิจหลักในการมุ่งมั่นในธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี ผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพจ�านวนมากด้วยความเชี่ยวชาญ และประณีต 

การส่งมอบเคร่ืองประดับทีมี่คณุค่า เพ่ือสร้างความสุข และความภูมิใจต่อกลุ่มลูกค้าทัว่โลก รวมไปถงึการสร้างความย่ังยืนให้กบัอตุสาหกรรม

เคร่ืองประดับมาโดยตลอด เพ่ือน�าไปสู่สังคมที่เข้มแข็งและการเติบโตที่ย่ังยืน จึงได้ยึดหลักแนวคิด กรอบ การด�าเนินงานและกลยุทธ์ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นไปอย่างครอบคลุมทั่วถึงทั้งองค์กร ทางบริษัทฯ จึงได้ก�าหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริม

คุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือขับเคลื่อนการท�างานในลักษณะข้ามสายงานตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยมีกรอบการด�าเนินงาน 

ในปี 2560 ดังนี้
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ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้บริบท ความรับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืน

 จากประสบการณ์ที่ยาวนาน กว่า 4 ทศวรรษ ในการด�าเนินธุรกิจของ บมจ. แพรนด้า จิวเวลร่ี สามารถก�าหนดผู้มีส่วนได้เสียที่มี 

ส่วนร่วมต่อการพัฒนากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมและความย่ังยืนของบริษัทฯ ออกเป็นกลุ่มที่มีนัยส�าคัญ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน 

ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหน้ี สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนบทบาทและวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ  

เป็นประจ�า โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ  

เพื่อน�าไปใช้ก�าหนดกลยุทธ์ ในการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสีย ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร ประเด็นที่ ให้ความส�าคัญ

ผู้ถือหุ้น 

และ

นักลงทุน

-

-

-

-

ผลตอบแทนที่เหมาะสม

การบริหารงานตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี

เปิดเผยข้อมูลของบริษัทตามความเป็น

จริงถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์

การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

-

-

-

-

-

ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี                         

รายงานประจ�าปี

ประชุมพบปะผู้บริหาร

เย่ียมชมกิจการ

เปิดรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน 

ผ่านทาง เว็บไซต์ และผ่านส�านักงาน 

เลขานุการบริษัท

-

-

-

ปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ ้นและนักลงทุนตาม 

หลักธรรมมาภิบาล

ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส  

และเชื่อถือได้ 

การดูแลสิทธิของผู ้ ถือหุ ้นตามหลัก 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ลูกค้า -

-

-

-

ส ่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ ได  ้

คุณภาพและมาตรฐานตรงตามก�าหนด

ถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีผ่าน 

ผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัท

ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

การรักษาข้อมูลลูกค้าไว้เป็นความลับ 

-

-

-

-

-

-

สนทนากลุ่มย่อย

เปิดโอกาสศึกษาดูงาน

ให้ความรู้โดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

และทีมงานของบริษัท

จัดท�าวารสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เย่ียมเยียนลูกค้า พร้อมรับฟังความคิด 

เห็น และข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียน

ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

-

-

-

-

ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักและร่วมรับ 

ผิดชอบในเร่ืองคุณภาพความปลอดภัย 

ของผลิตภัณฑ์และบริการ

ประเมินความพึงพอใจลูกค้าในด้าน 

ต่างๆ อย่างครอบคลุมทุกประเด็น เพ่ือ

น�ามาประกอบการพิจารณาปรับปรุงการ

ท�างาน และให้บริการทีดี่ข้ึนส�าหรับลูกค้า

การให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความรับผิด

ชอบตามจรรยาบรรณ และจริยธรรมใน

การประกอบธุรกิจ

การดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า

คู่ค้าและ

เจ้าหนี้

-

-

-

-

ราคาเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบ 

ราคากลาง

ช�าระหนี้สินตรงตามที่ก�าหนด

มีความเป็นธรรมและเสมอภาคในการ 

ว่าจ้างและประมูลงาน

แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์

-

-

-

-

สนทนากลุ่มย่อย

ประชุมร่วมกัน

เย่ียมเยียนคู่ค้า พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ

รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะหรือ

ข้อเรียกร้อง

-

-

ปฎิบัติต่อคู ่ค้า และเจ้าหน้ีทุกรายด้วย

ความเสมอภาคและยุติธรรม โดยยึดม่ัน

ตามข้อตกลงในสัญญาและจรรยาบรรณ

ทางธุรกิจ

ส่ือสารให้คู ่ค ้ารับทราบและเข ้าใจถึง

ระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อ/จัดจ้าง และ

กระบวนการในการคดัเลือกและประเมินผล 

โดยติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการ

ด�าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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ผู้มีส่วนได้     
ส่วนเสีย ความคาดหวัง ช่องทางการสื่อสาร ประเด็นที่ ให้ความส�าคัญ

คู่แข่ง

ทาง

การค้า

-

-

ด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส สุจริต และม ี

จริยธรรม

แข่งขันอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตาม 

กฏหมาย

- รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อและเวที

สาธารณะ

-

-

จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลมิให้มีการ

ด�าเนินการใดๆ เพ่ือให้ได้มาหรือใช้

ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งโดย

วิธีการที่ผิดกฏหมาย

การปฏิบัติต่อคู่แข่งขันด้วยความเข้าใจ

และมีความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน

พนักงาน

-

-

-

-

-

-

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสวัสดิการ

นอกเหนือจากที่กฏหมายก�าหนด

ความม่ันคงและก้าวหน้าในการงานอาชีพ

การพัฒนาความรู้และศักยภาพในการ

ท�างานอย่างต่อเนื่อง

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการ

ท�างาน

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงาน 

ผลิตภัณฑ์และบริการ

การมีส่วนร่วมในกจิกรรมสาธารณประโยชน์

-

-

-

-

-

-

จัดต้ังศูนย ์การเรียนรู ้กลุ ่มแพรนด้า 

(Pranda  Academy)

เปิดช่องทางรับความคิดเห็นและข้อมูล

เสนอแนะ

ส�ารวจความคิดเห็นพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

กิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมรวมถึง

กิจกรรมเพื่อสังคม

-

-

-

-

-

ก�าหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ

และจริยธรรมในการประกอบธรุกจิส�าหรับ

ให้พนักงานยึดถือในการปฏิบัติงาน

การจัดให้มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่

เหมาะสมและเป็นธรรม

การจัดให้มีระบบและอุปกรณ์ควบคุม

ความปลอดภัยทีมี่มาตรฐาน และจดัสถาน

ทีท่�างานให้เหมาะสมและเอือ้อ�านวยให้เกดิ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ท�างาน โดยค�านึงถึงความปลอดภัยและ 

สุขอนามัย

การเคารพสิทธิของพนักงานตามที ่

กฎหมายก�าหนด

การอบรมพัฒนาความก้าวหน้า

สังคม  

และสิ่ง

แวดล้อม

-

-

-

-

-

สร้างเสริมอาชีพและสนับสนุนความเป็น

อยู่ที่ดีให้กับสังคม

บริหารจดัการส่ิงแวดล้อมทีดี่ร่วมพัฒนา

ชุมชน สังคม และอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ค� า นึ งถึ งผลกระทบต ่ อ ชุมชนและ 

สิ่งแวดล้อม

เป ็นองค ์กรที่ มีความรับผิดชอบต ่อ 

ท้องถิ่น ประเทศ และสังคมโลก ส่งเสริม

และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานบนพ้ืนฐาน

ข้อเท็จจริง

-

-

-

-

-

-

-

-

ส�ารวจ/ประเมินความต้องการและความ

พึงพอใจ 

เข้าพ้ืนที่เย่ียมเยียนอย่างสม�่าเสมอ

จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะ

ร่วมกับชุมชนจัดโครงการ และกิจกรรม

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน และส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม ตลอดจนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

รับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียนและข้อ

เสนอแนะ

รายงานข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม

ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และรายงานจาก

สื่อมวลชน

-

-

-

-

-

การจดัการศกึษาระบบทวิภาค ีโดยมุ่งเน้น 

เปิดโอกาสให้กับเยาวชนในพ้ืนที่ซึ่งขาด

โอกาสในการศึกษา และมีงานท�า เพ่ือเข้า

มาศึกษาในระบบทวิภาคี สาขาวิชาช่าง

เคร่ืองประดับ 

การด� า เ นินการตาม นโยบายความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม 

อย่างเคร่งครัด 

ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ด� า เ นิ น ภ า ร กิ จ 

เพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชนและ 

สังคมโดยรวม

การมีส ่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรม

สาธารณประโยชน์และสังคม

การค� า นึ งถึ งมาตรฐาน ส่ิ งแวดล ้ อม  

ที่ เหมาะสมกับการด�าเนินกิจการของ 

บริษัทฯ
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การด�าเนินงานตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 บริษัทฯ มีความมุ่งหวังที่จะด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน และตระหนักถึงความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดทั้งภายในองค์กรและในสังคม ภายใต้กรอบคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business 

Conduct) และนโยบายต่อต้านการทุจริต 

 โดยบริษัทฯได้ยึดเอาแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการท่ีก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทาง

ในการปฏิบติัส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน ซึง่มีองค์ประกอบทีส่�าคญัจะต้องยึดถอืเป็นแนวทางปฏิบติั 8 ข้อดังต่อไปน้ี 1) การประกอบกจิการ

ด้วยความเป็นธรรม 2) การต่อต้านการทุจริต 3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 5) ความรับผิดชอบ 

ต่อผู้บริโภค 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 8) การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการ

ด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรม มีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกิจการ ซึ่งรวมถึงบุคคล

แต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐ และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อกิจการอื่นๆ รวมทั้งธุรกิจคู่แข่งอย่างเป็นธรรมด้วยเช่นกัน  บริษัทฯ ตระหนัก

ดีว่าการที่ธุรกิจจะเติบโตได้อย่างย่ังยืนและมีประสิทธิภาพน้ัน จะต้องด�าเนินงานด้วยความโปร่งใสและมีระบบการด�าเนินงานที่มีมาตรฐาน  

และมีการควบคุมที่ดีโดยบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใดๆที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า  

และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าข้อใดไม่ได้ บริษัทฯจะรีบแจ้งแก่คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและไม่แสวงหาข้อได้

เปรียบโดยมิชอบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ มุ่งเน้นการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรมเพื่อประโยชน์โดยรวมของสังคม 

 โดยบริษทัฯจะเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าทกุตัวของบริษทัฯ อย่างถกูต้องครบถ้วน นอกจากน้ี บริษทัฯ มีนโยบายอย่างเคร่งครัด

ในการรักษาข้อมูลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับรู้มาอันเน่ืองมาจากการด�าเนินธุรกิจ โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัย 

จะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย เว้นแต่การเปิดเผยน้ันเป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ทางกฎหมาย นอกจากน้ี ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ  

ต้องให้ความร่วมมือ และน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ไปใช้กับการบริหารจัดการในทุกระดับของธุรกิจอย่างเป็นกิจวัตร  

และคลอบคลุมทุกด้าน จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรในการสร้างคุณค่าร่วมที่ยึดถือปฏิบัต ิดังนี้

 ด้านแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง : บริษัทฯ ยึดถือหลักจริยธรรม หลักกฎหมายในการด�าเนินธุรกิจอย่างสุจริต  ภายใต้

กรอบการแข่งขันเสรี โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความส�าคัญของการปฎิบัติตามนโยบายการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม 

หลีกเลี่ยงการผูกขาดทางการค้า  การใช้ต�าแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ 

 ด้านการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น : บริษัทฯ ยึดถือแนวทางที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็น 

การละเมิดทรัพย์สิน รวมถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ 

 ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน : บริษัทฯ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ซึ่งอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน โดยปฎิบัติ 

ต่อกันอย่างเป็นธรรม มีเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสมกับกิจการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และยกระดับการให้ความส�าคัญด้านความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมของคู่ค้า 

2. การต่อต้านการทุจริต 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน สังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ 

บริษัทฯ จึงมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ยอมรับหรือมีส่วน เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก 

รูปแบบไม่ว่าทางตรง และทางอ้อม เพ่ือให้การด�าเนินงานสามารถสร้างความม่ันใจต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยก�าหนดให้บุคลากรของ 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน ให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของบริษัทฯ ระเบียบ  

ข้อก�าหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งความย่ังยืนต่อไป

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ริเร่ิมในการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและจัดกิจกรรม ในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตที่ส�าคัญทั้งกับภาครัฐ 

และภาคเอกชน โดยเม่ือวันที่ 9 พ.ย. 2553 บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action  

Coalition) เพื่อการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคม

บริษทัจดทะเบยีนไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึง่โครงการดังกล่าวถอืเป็นโครงการระดับชาติทีไ่ด้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล และส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และเมือ่วนัที ่9 ตลุาคม 2555 คณะกรรมการบรษิทัได้ประกาศใช้นโยบาย

การต่อต้านคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy) ของกลุ่มบริษทั แพรนด้าฯ โดยประกาศให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทกุคนต้องปฏิบติั

ตามนโยบายโดยทัว่กนั
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ มีอุดมการณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม 

หลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนน้ัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากลอย่างเคร่งครัด 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อตกลง โลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญา

ว่าด้วยหลักการและสิทธิ ขั้นพ้ืนฐานในการท�างานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration 

on Fundamental Principles and Rights at Work) เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน   

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยปฎิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค 

เทา่เทียมกัน การปฏิบัตต่ิอพนกังานภายใต้กฎหมายแรงงานที่ครอบคลมุการคุ้มครองสทิธิมนษุยชนอย่างเคร่งครดั การไม่เลอืกปฎบิัตใินการ

จ้างงาน การไม่กดีก้นโดยอ้างเช้ือชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ หรือความพิการ ไม่มีการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม การเปิดโอกาสให้พนักงาน

สามารถเสนอแนะแนวทาง ความเห็น หรือร้องทุกข์ต่อบริษัทฯ ได้ตามช่องทางที่ได้จัดไว้ และปกป้องพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุจริต 

เกี่ยวกับการกระท�าที่ไม่ถูกต้องที่เกิดข้ึน  และโดยเฉพาะอย่างย่ิง ทางบริษัทฯ จะไม่สนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ค้าวัตถุดิบต่างๆ ที่เข้าข่าย 

ละเมิดสิทธิมนุษยชน จากกระบวนการได้มาซึ่งวัตถุดิบของบริษัทฯ 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทฯ ยึดถือหลักในการปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันและเป็นไปตามความคุ้มครองของกฎหมาย  

โดยบริษัทฯ มีการด�าเนินการตามกฎหมาย หลักจริยธรรม และเคารพในสิทธิส่วนบุคคลเพ่ือให้เกิดความม่ันคงสงบสุข รวมถึงการส่งเสริม

โอกาสความก้าวหน้าในทีท่�างาน พร้อมทัง้จดัให้มีการพัฒนาศกัยภาพของพนักงานรวมถงึจดัให้มีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน 

อาทิ การจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆส�าหรับพนักงานตามที่กฎหมายก�าหนด จัดให้มีการรักษาความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดี 

ในการท�างาน มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตส�านักด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม การแต่งตั้ง 

โยกย้าย การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นธรรมและถูกกฎหมาย และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดง 

ความคิดเห็น ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่อแผนกทรัพยากรบุคคล 

 การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ บริษัทฯ เคารพสิทธิ และยังคงรักษานโยบายการให้ความส�าคัญแก่แรงงาน ซึ่งเป็นพนักงานอย่าง 

ต่อเนื่อง เพราะพนักงานคือทรัพยากรอันมีค่าขององค์กร มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน 

รวมทั้งมีการก�าหนดนโยบาย ด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเป็นธรรม 

 ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย ทีผ่่านมาบริษทัฯ ตระหนักและให้ความส�าคญัต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท�างานมาโดยตลอด โดยก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมแก่พนักงานด้านส่ิงแวดล้อม จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองในการ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ด�าเนินการทุกปี อาทิ การจัดสวัสดิการ การตรวจสุขภาพและ 

วัดสมรรถภาพทางสายตาโดยคณะแพทย์จากโรงพยาบาล จดัให้มีการฝึกอบรมและฝึกปฏิบติัในด้านการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น เพ่ือเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจและแนวคดิในการปฐมพยาบาล และทราบถงึหลักทัว่ไปในการปฐมพยาบาล เพ่ือให้บคุลากรได้ตระหนักถงึความส�าคญัของ

สุขภาพพลานามัยของตนเอง ครอบครัว และคนรอบข้าง การจัดอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพ

หนีไฟ ในอาคาร ส�านักงาน โรงงาน การจัดกิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน” เพ่ือให้พนักงานตระหนักเห็นความส�าคัญ 

และสร้างจิตส�านึกในความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการด�าเนินงาน นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา

ทักษะในการท�างานของพนักงานในด้านต่างๆ

 ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทยีม บริษทัฯ ตระหนักในคณุค่าของบคุลากร และเช่ือม่ันว่าบคุลากรเป็นปัจจยัส�าคญัทีสุ่ด

ในการประกอบธรุกจิ จงึให้ความส�าคญัในการดูแลพนักงานให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการ

ส่งเสริมคุณค่าร่วม และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสนับสนุนและด�าเนินโครงการต่างๆ ทั้งสิ้น 13 โครงการ 

 นอกจากทั้ง 13 โครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ หอพักสวัสดิการจ�านวน 300 ห้องส�าหรับพักอยู่อาศัยของ

พนักงาน ตลอดจนได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ได้รับโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ�าทุกปี และมีข้าวฟรีให้แก่พนักงานทุกระดับ เป็นต้น 

 ในด้านมาตรฐานงานบริษัทฯ ยังมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการไม่ว่าจ้างแรงงานเด็ก ไม่มีการบังคับการใช้แรงงาน 

พนักงานจะไม่ถูกก�าหนดให้วางเงินหรือเอกสารเมื่อเข้าท�างาน มีการสร้างความเท่าเทียมกันในโอกาสและการปฏิบัติ พร้อมกันนั้นยังยอมรับ

สิทธิของพนักงานโดยการจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือเข้าร่วมประชุม เจรจาและด�าเนินการโดยสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  

นอกจากน้ี ยังมีการจัดระบบสุขลักษณะและความปลอดภัยในการท�างาน และการให้การอบรม ด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะ 

ในการท�างานแก่พนักงานอีกด้วย
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายให้ได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ โดยได้น�าระบบมาตรฐาน 

Responsible Jewellery Council(RJC) Code of Practice ภายใต้ขอบเขต Design& Manufacturer of Jewellery & Accessories มาช่วยสร้าง

ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับธุรกิจจิวเวลรี่ เป็นการลดช่องว่างและความเสี่ยง

ทั้งภายในและภายนอกได้ เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน  รวมทั้งยังได้น�าเอาระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 

โดยมุ่งม่ันผลิตเคร่ืองประดับและอญัมณีทีมี่คณุภาพมาตรฐานสากล โดยทมีงานทีมี่ความช�านาญทีผ่่านการควบคมุคณุภาพทกุข้ันตอนส่งมอบ

ทันเวลามุ่งให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

 ด้วยความใส่ใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเน่ือง สร้างผลผลิตที่ลูกค้าต้องการและพอใจมากที่สุดด้วยการใช้ทรัพยากร เวลา บุคลากร ทุน 

วัสดุ เคร่ืองจักรอุปกรณ์ ข้อมูล เทคโนโลยี และวิธีการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด โดยธ�ารงไว้ซึ่งคุณภาพอาชีวอนามัย 

ความปลอดภัย และส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเน่ือง รวมทั้งปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  

ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่ตกลงไว้โดยเคร่งครัด และปฏิบัติตามพันธกรณีที่มี

ต่อเจ้าหน้ีทุกรายโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ ไม่ปกปิดสถานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท และได้ก�าหนดนโยบายในการจัดซื้อ 

จัดจ้างเพื่อด�าเนินธุรกิจกับคู่ค้าได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรม มีประสิทธิภาพ และประกอบธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม  

ไม่แสวงหาข้อมูลทีเ่ป็นความลับของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวิธทีีไ่ม่สุจริต ผิดกฎหมาย เช่น การจ่ายสินจ้างให้แก่พนักงานของคูแ่ข่ง และไม่ท�าลาย

ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้าย หรือกระท�าการใดๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบด้วยความตระหนักว่าบริษัทฯ เป็นส่วนหน่ึงของสังคมและมีความประสงค์ที่จะ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับชุมชนควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยค�านึงถึงสภาพ

ส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคัญ และก�าหนดให้มีการก�าจัดของเสียอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชนข้างเคียง 

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ มีจิตส�านึกและความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม และสังคมผ่าน 

การรณรงค์ภายในองค์กรและกิจกรรมต่างๆ โดยรณรงค์ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ ใช้สิ้นเปลืองน้อยที่สุดและมีการน�าทรัพยากร

กลับมาใช้ใหม่ Reuse/Recycle เพื่อลดปริมาณขยะ มีมาตรการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งมีช่องทางที่จะรับเรื่องร้องเรียน

ต่างๆ ทั้งจากพนักงานและชุมชน ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม 

โดยการปฎิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม มีการสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

7. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

 บริษัทฯ ตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยมีนโยบายการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนา

ให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของชุมชน บริษัทฯมีการวางแผนการด�าเนินงาน

เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

 - โครงการ “การศึกษาระบบทวิภาคี”กว่า 17 ปี ที่บริษัทฯ ด�าเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนในถิ่นทุรกันดารจากโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อยอดโครงการเครื่องเงินจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 5 แห่ง (ศสค.แม่จัน จ.เชียงราย, 

ศสค. เลย, ศสค.น่าน, ศสค.ตาก และศสค.เพชรบูรณ์) ที่ด�าเนินโครงการเคร่ืองเงินในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเคร่ืองประดับอัญมณี โดยความร่วมมือกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

ช่างทองหลวงวิทยาลัย และวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ สังกัดกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

 - เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทุนทรัพย์ให้กับโรงเรียนและเด็กด้อยโอกาสในชุมชน ตลอดจน 

ถิ่นทุรกันดารในต่างจังหวัด

 -  ด้านการรับผิดชอบต่อพนักงานภายใน ได้แก่ จัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี สวัสดิการห้องพยาบาล สวัสดิการ

ตรวจสุขภาพประจ�าปี และสวัสดิการอื่นๆ ตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครัด

8. การสร้างสรรค์นวัตกรรม

 บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมในระดับกระบวนการท�างานในองค์กร ซึ่งหมายถึงการท�าส่ิงต่างๆด้วยวิธีใหม่ๆ และให้รวมถึง 

การเปล่ียนแปลงทางการผลิตหรือแนวคดิเพ่ือสร้างมูลค่า ทัง้น้ีจดุมุ่งหมายของการเป็นนวัตกรรมน้ันคอืการสร้างความเปล่ียนแปลงในทางบวก

เพื่อท�าให้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
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 ดังนัน้การเผยแพร่นวตักรรมจึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างหนึง่ ไม่ว่าจะด้วยวธิีการสือ่สารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วน

ได้เสียได้รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือผ่านช่องทางการส่ือสารต่างๆ เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯน้ันสามารถเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารของบริษทัฯได้อย่างทัว่ถงึ  นอกจากทีก่ล่าวมาข้างต้น บริษทัฯ จะด�าเนินการสร้างความคดิหรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ ทีต่่างไปจาก

เดิมที่เคยปฏิบัติหรือเคยรับรู้มาก่อนโดยเป็นความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทางธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม เพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างต่อไป

การด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าร่วม และความรับผิดชอบต่อสังคม  ปี 2560 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการดูแลและเก้ือกูลเอาใจใส่ต่อบุคลากร ชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อมมาอย่างต่อเน่ือง และส่งเสริมให้มี 

การสร้างจิตส�านึกที่ดี ในการด�าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม บริษัทให้ความใส่ใจต่อสังคมในระดับมหภาค ทั้งน้ี ความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมถือเป็นพันธกิจและนโยบาย ของบริษัท โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันสังคมไทยให้พัฒนาต่อไปอย่างย่ังยืน จึงได้ด�าเนิน

โครงการต่างๆ โดยอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีความคืบหน้าและผลการ 

ด�าเนินงาน  ดังนี้ 

1. สถาบันเรียนรู้กลุ่มแพรนด้า 

 มีนโนบายเพ่ือสร้างวัฒนธรรมความใฝ่รู้ให้กับบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้เกิดความตระหนักที่จะเรียนรู้และเพ่ือเพ่ิมพูนพัฒนาทักษะ 

ความรู้ ความสามารถแลกเปล่ียนหรือแบ่งปันความรู้ ให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธภิาพ มีวิสัยทศัน์กว้างไกล มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 

ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆมาพัฒนางานของตน อันจะน�าไปสู่การพัฒนาองค์กร 

 โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกระดับ

ต�าแหน่งงาน ในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรพ้ืนฐานส�าหรับธุรกิจ จิวเวลร่ี 

หลักสูตรพัฒนาความคิดเชิงบวก หลักสูตรเช่ือมโยง Core Value  

สู่การพัฒนาทีมงาน หลักสูตรการสร้างทีมงาน หลักสูตรทักษะการบังคับ

บญัชาส�าหรับหัวหน้างาน หลักสูตรทกัษะการเป็นวิทยากร หลักสูตรเทคนิค

การสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม รวมทั้งหลักสูตรอื่นๆ ทั้งภายใน  

และภายนอกบริษทั เพ่ือให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างทัว่ถงึ มีบริการ

ห้องสมุด เปิดให้พนักงานและบุตรหลานของพนักงานได้ท�าการยืมหนังสือ 

ตลอดจนสามารถสืบค้นหาข้อมูลหนังสือที่สนใจได้ทาง Intranet ของบริษัท 

และมีหนังสือใหม่ๆ และวารสาร อันเป็นการสร้างการเข้าถึงความรู้ให้กับ 

กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

หลักสูตรการอบรมประจ�าปี 2560

ชื่อหลักสูตร

• ความรู้พื้นฐานส�าหรับธุรกิจจิวเวลรี่ (8 รุ่น)

• การพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อประสิทธิภาพในงาน (7 รุ่น)

• การเชื่อมโยง Core Value สู่การพัฒนาทีมงาน (4 รุ่น)

• การสร้างทีมงาน (Team Building) (12 รุ่น)

• ทักษะการบังคับบัญชาส�าหรับหัวหน้างาน (10 รุ่น)

• การจัดการเชิงกลยุทธ์ส�าหรับผู้บริหาร (3 รุ่น)

• เทคนิคการบริหารความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3 รุ่น)

• พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainer) (3 รุ่น)

• เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม (1 รุ่น)

• การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ (1 รุ่น)

• เทคนิคการคิดสร้างสรรค์เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (4 รุ่น)

• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (1 รุ่น)

• การดับเพลิงขั้นต้น (1 รุ่น)

• ความปลอดภัยในการท�างาน (1 รุ่น)

• การปฏิบัติตามข้อก�าหนดมาตรฐาน RJC (6 รุ่น)

กลุ่มเป้าหมาย

• พนักงานเข้าใหม่ทุกคน

• พนักงานทุกระดับ

• พนักงานที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

• พนักงานระดับผู้บริหารและพนักงานอาวุโส

• พนักงานระดับผู้บริหาร

• พนักงานระดับผู้บริหาร

• พนักงานระดับผู้บริหาร

• พนักงานแผนกสรรหา

• พนักงานเสมียนโรงงาน

• พนักงานศูนย์ออกแบบฯ

• พนักงานสายผลิตและพนักงานสายส�านักงาน

• พนักงานสายผลิตและพนักงานสายส�านักงาน

• พนักงานสายผลิต

• พนักงานสายผลิต

• พนักงานระดับบริหารและพนักงานสายผลิต
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2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 บริษทัฯ ได้ให้ความส�าคญักบัการพัฒนาคณุภาพชีวิตของพนักงาน

ในรอบด้าน ด้วยการจัดท�าโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือช่วยเพ่ิม

ภูมิคุม้กนัในการด�าเนินชีวิต และเพ่ือส่งเสริมคณุภาพชีวิตของพนักงานให้

ดีขึ้น โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา มีกิจกรรม ดังนี้

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 บริษทัฯ ได้ด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาเป็นปีที ่28 เพ่ือช่วยแบ่งเบา 

การเล้ียงดูบตุรของพนักงานในช่วงเวลาท�างาน และยังส่งเสริมพัฒนาการ

ให้แก่เด็ก ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา และพฤติกรรม โดยแต่ละปีมีเด็ก

ที่อยู่ในความดูแลจ�านวน 47 คน โดยทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีพี่เลี้ยงเด็ก ซึ่งเป็นพนักงานประจ�าและผ่านการอบรมด้านการดูแลเด็กมาโดยตรง 

เพื่อให้เด็กมีความพร้อมในการเข้าเรียนในระดับต่อไป โดยเด็กที่อยู่ในความดูแลจะได้รับการบริการในด้านต่างๆ ได้แก่

 1.  บริการด้านสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ ตรวจพัฒนาการทางร่างกาย การให้ค�าแนะน�าในการดูแลสุขภาพเด็ก

 2.  บริการด้านโภชนาการ เช่น จัดให้เด็กได้รบัอาหารที่มคีุณค่าในปรมิาณที่เหมาะสม ฝึกสขุนิสยัและมารยาทที่ดีในการรบัประทาน

 3.  บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาการ เช่น การพัฒนากล้ามเนื้อ ภาษา การสื่อความหมาย ความคิดสร้างสรรค์ จิตใจ อารมณ์ สังคม 

ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งสร้างสุขนิสัยและระเบียบวินัยเบื้องต้นที่ดี

โดยในปี 2560 มีแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

1. การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ส�าหรับเด็ก

พัฒนาด้านการส่งเสริม สุขภาพ

ชีวิตและสุขอนามัยให้เหมาะสม 

กับวัย

- จ�านวนเด็กที่ได้รับการ

พัฒนาการ ที่สมวัยและมี

ศักยภาพใน ปี 2560 จ�านวน 

50 คน

- จ�านวนเด็กทั้งหมดที่มีอายุ 

0-5 ปี มีสุขภาพ อนามัยที่ 

สมบูรณ์ แข็งแรง และมี

พัฒนาการที่สมวัย

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริม

คุณภาพการศึกษา

โครงการประสานโรงเรียนที่ดี

โดยรอบ บริษัทฯ ให้เด็กเข้า

ศึกษาต่อ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ 

ทางการศึกษา เด็กเล็กมี 

พัฒนาการที่ดี เรียนดี มีความ

เหมาะสม สามารถเข้าเรียนใน

โรงเรียนที่ดี

จ�านวนเด็กที่มีพัฒนาการที่ดี  

มีความเหมาะสม ในปี 2560 

จ�านวน 50 คน

4. โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร

 เป็นโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัสุขอนามัยของพนักงานทกุระดับ โดยมีนโยบายให้ร้านจ�าหน่ายอาหารของบริษทัฯ สามารถพัฒนาไม่เพียง

ด้านรสชาติอาหารเท่านั้น สิ่งที่ต้องค�านึงและพิจารณาควบคู่ไปด้วย คือ ความเอาใจใส่ในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 

และปราศจากสารปนเป้ือน การปรุงอาหารให้ตรงกบัหลักโภชนาการและมีคณุค่าตามหลักโภชนาการ เพ่ือได้รับพลังงานและสุขภาพทีแ่ข็งแรง    

ของพนักงานจากการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพและมีประโยชน์

1.แอโรบิคและโยคะ เพื่อสุขภาพ 

2.ความปลอดภัยในการเดินทาง 

3.ตลาดนัดคนกันเอง 

4.สาระน่ารู้จากโครงการคุณภาพชีวิต 

5.สาส์นรักจากลูก 

6.แสงส่องใจ 

7.งดเหล้าเข้าพรรษา 

8.นิทานสานรัก 

9.สร้างสรรค์ปันสี
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5. โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 บริษัทฯ ได้สนับสนุน และกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการท�างาน สามารถดัดแปลงเครื่องใช้ เครื่องมือ 

และกระบวนการท�างาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ลดต้นทุน และเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ภายในองค์กรเพื่อใช้ในการผลิต ทั้งนี้ทาง 

บริษทัฯ ได้น�าผลงานโครงการเหล่าน้ี    มาพัฒนาต่อยอดขยายสู่บริษทัในเครือ ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ซึง่ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์     

การในด้านต่างๆ อีกด้วย 

โดยในปี 2560 มีแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

กระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานใน
ทกุระดับมีความคดิสร้างสรรค์ และ
มีส่วนความในการ น�าเสนอแนวคิด
สร้างสรรค์

น�าเสนอผลงานสร ้างสรรค ์
นวัตกรรม ในเชิง “ ลดต้นทุน  
เพิ่มมูลค่า รักษาสิ่งแวดล้อม” 

 พนักงานทุกคน ทุกภาคส่วน  
ได้มีส่วนร่วม ในการน�าเสนอ
แนวคิดสร้างสรรค์ 

จ�านวนผลงาน จากปี  2550-
2560 รวม 287 ผลงาน

6. การแก้ไขปัญหาหนี้สินและให้ค�าปรึกษาด้านกฎหมาย

 เป็นโครงการทีด่�าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาจนถงึปัจจบุนั เพ่ือให้ความช่วยเหลือพนักงานในการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน รวมถงึให้ค�าปรึกษา

ด้านกฎหมายในการจัดการหน้ีสินอย่างเหมาะสม โดยได้รับการสนับสนุนด้านสินเช่ือจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งน้ี มีพนักงานเข้าขอรับ 

ค�าปรึกษาด้านกฎหมายกว่า 36 ราย รวมเป็นเงนิทัง้หมด 9,882,306 บาท นอกจากน้ี ทางบริษทัฯ ได้เพ่ิมช่องทางในการให้ความรู้กบัพนักงาน 

โดยการหาข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะเร่ืองหน้ีสินมาติดที่บอร์ดกลางของบริษัท เพ่ือให้พนักงานได้อ่าน 

และมีค�าแนะน�าเบื้องต้น ด้วยการจัดกิจกรรมเข้าไปพูดคุย (Morning Talk) กับพนักงานในโรงงานอีกช่องทางหนึ่ง

โดยในปี 2560 มีแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

1.ป้องกันการเกิดปัญหาหน้ีสินนอก
ระบบกับพนักงานโดยให้ความรู้และ
ให้ค�าปรึกษาด้านกฏหมาย

- ปฏิบัติการเชิงรุกในการให้
ความรู้และให้ค�าปรึกษา
- ส�ารวจ ป ัญหาเฉพาะของ
พนักงานภายในหน่วย เพ่ือให้
กิจการปลดหน้ีสิน สามารถได้
ตรงตามวัตถุประสงค์
- กิจกรรม Morning talk

สร้างภูมิคุม้กันด้วยการป้องกันมิ
ให้เกิดปัญหาหน้ีสินนอกระบบ
กับพนักงานเพ่ิมข้ึน โดยการให้
ความรู ้และให้ค�าปรึกษาด้าน 
กฏหมาย

จ� านวนพ นักง าน เข ้ าม า รับ 
ค�าปรึกษา ปี 2560 จ�านวน  
50 ราย    

2. ให้การสงเคราะห์พนักงานและ
จัดหาแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ย 
ถูกกว่าสถาบันอื่นๆ 

โครงการ MOU กับธนาคาร
อสิลาม ด�าเนินการช่วยเหลือตาม
แนวทางที่กิจการปลดหน้ีสิน 
ก�าหนดไว้ในระเบียบ

เพ่ือให้ความช่วยเหลือพนักงาน
ให้ได้รับการอนุมัติสินเช่ือเพ่ือ
ปรับสภาพหนี้กับธนาคารฯ 

ปี 2560  จ�านวน 36 ราย เป็น
เงิน 9,882,306 บาท 

7. สหกรณ์ออมทรัพย์

 จัดต้ังข้ึนเพ่ือปลูกฝังนิสัยการออม และความรู้ในการบริหารเงินส่วนบุคคล

แก่พนักงาน อีกทั้งสามารถเป็นแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต�่ากว่าธนาคารโดย

ทั่วไป เพื่อให้บริการแก่พนักงานที่มีความจ�าเป็นในการใช้เงิน โดยปัจจุบัน สหกรณ์มี

สมาชิกซึ่งเป็นพนักงานจ�านวน  2,256 ราย และมีทุนด�าเนินงานมากกว่า 

161,000,000 บาท โดยปัจจุบัน พนักงานมีการออมเงินในรูปแบบของการฝากเงิน

รวม 1,292 บญัชี เป็นจ�านวนเงนิ 19,542,972.10 บาท โดยต้ังแต่ปี 2551 ถงึปัจจบุนั 

มีการออมผ่านการลงหุ้น จ�านวน 2,256 ราย เป็นจ�านวนเงินมากกว่า 130,000,000 

บาท ส่วนด้านการสนับสนุนเงินกู้ยืมในปี 2560 มี 2,735 รายการ เป็นจ�านวนวงเงิน

รวม 97,003,000 บาท โดยหากรวมตั้งแต่เปิดด�าเนินการ จนถึงปัจจุบัน มีการให้

สวัสดิการเงินกู ้ ยืมรวมทั้งส้ิน 26,239 รายการ เป็นวงเงินกู ้ ยืมรวมทั้งส้ิน  

613,022,082 บาท   
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 ในระยะทีผ่่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์ ยังได้มอบทนุการศกึษาให้แก่บตุร-ธดิา ของพนักงาน ในระดับประถมศกึษา มัธยมศกึษา อาชีวศกึษา  
และปริญญาตรี โดยในปี 2560 ได้มอบแล้วเป็นจ�านวน 81 ทุน เป็นเงินทุน 101,500 บาท การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ปี 2553 
จนถึงปัจจุบัน (2560) จ�านวนรวม 532 ทุน เป็นเงินทุน 706,500 บาท และมอบเงินรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาทวิภาคีปี 2560 จ�านวน  
8 รางวัล เงินรางวัล  8,000 บาท เงินรางวัลต้ังแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน (2560) รับทั้งส้ิน 39 รางวัล เป็นเงินจ�านวน 39,000 บาท  
รวมมอบทุนการศึกษาบุตร จ�านวน 571 ทุน เป็นเงินทุน 745,500 บาท   
 นอกจากนี้  ยังได้มอบทุนสงเคราะห์พนักงานประสพภัยภิบัติในปี 2553 – 2560 จ�านวน 3 ทุน เงินทุน 14,000 บาท และทุนสงเคราะห์
พนักงานเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงและโรคเรื้อรัง ปี 2553 - 2560 จ�านวน 68 ทุน เป็นเงินทุน 268,000 บาท รวมมอบทุนทั้งสิ้น ตั้งแต่ปี 2553 - 
2560 จ�านวน 642 ทุน เป็นเงินทุน 1,027,500 บาท

โดยในปี 2560 มีแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

1.ส่งเสริมการออมของสมาชิกและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

- โครงการรณรงค์ส่งเสริมการ
ออมของสมาชิก
-  แ ผ น ง า น พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้
สมาชิกสามารถ ค�านวณดอกเบีย้
เงินฝากและเงินกู ้จากการใช้
บริการของสหกรณ์

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของฐาน
เงนิทนุของสหกรณ์ให้ม่ันคง และ
สามารถให้บริการสมาชิกได้
อย่างทั่วถึง

- จ�านวนสมาชิกซึ่งเป็นพนักงาน
เพ่ิมข้ึนและมีการออมผ่านการลง
หุ้นในปี 2560 จ�านวน 2,256 ราย

2. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในการด�าเนินงาน

1. สร้างความรู้ความเข้าใจใน
อุดมการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ 
และประโยชน ์ของการเป ็น
สมาชิก
2. จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก

ส ่ง เสริมการมีส ่วนร ่วมของ
สมาชิกในการด�าเนิน กิจการ
สหกรณ์และขยายจ�านวนสมาชิก
เพิ่มเติม

1. จ�านวนสมาชิกเพิ่มขึ้น 
2. จ�านวนสมาชิกเข้าร่วมประชุม
ใหญ่สามัญ และท�าธุรกรรมกับ
สหกรณ์จ�านวนเพิ่มขึ้น 
3. จ�านวนบัญชีเงินรับฝาก และ 
จ�านวนสัญญาเงินกู้เพ่ิมขึ้น

8. การศึกษาระบบทวิภาคี
 บริษัทฯ ด�าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2543 โดยความร่วมมือกับ
กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง และวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ และ
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สังกดักรมอาชีวศกึษากระทรวงศกึษาธกิาร ซึง่จะรับนักเรียน
ทีจ่บช้ัน ม.3 เพ่ือเข้ามาศกึษาในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเคร่ือง
ประดับอัญมณี โดยจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนขยายโอกาสอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยค�านึง
ถึงการเปิดโอกาสให้แก่นักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ชุมชนที่ขาดโอกาสเป็นส�าคัญ โดยทาง 
บริษัทฯ ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

โดยในปี 2560 มีแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

1. พัฒนาบุคคลากรให้มีความรู ้ 
ทักษะ ฝีมือ ในทุกระดับ

- โครงการการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพ

- จดัการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
ได้เรียน ครบทกุคนทกุระดับช้ัน

ผู้เรียนผ่านการสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 100%

2. ส่งเสริม  สร้างเยาวชนในถิ่น 
ทรุกนัดารได้มีโอกาสทางการศกึษา
วิชาชีพ มีอาชีพและมีรายได้ทีม่ั่นคง  
ในอนาคต 

- โครงการแนะแนวการศึกษา เพ่ือส่ือสารแนะน�าโครงการให้
เยาวชนได้รู้จักและมีโอกาสเลือก
เข้ามาศึกษาในทุกภูมิภาค

การรับ นักเรียนทวิภาค ีต่อเน่ือง 
จากปี 2543-2560 จ�านวน 
2,024 คน

PRANDA
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9. การส่งเสริมอาชีพผู้พิการ

 กลุ่มบริษัทแพรนด้าฯ มีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนผู้พิการ ด้วยแนวทาง

ต่างๆ มาโดยตลอด เร่ิมต้ังแต่การไม่ปิดกัน้ผู้พิการในการเข้ามามีงานท�าเป็นพนักงาน 

การพัฒนาผู้พิการให้มีขีดความสามารถในการท�างานเพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกับพนักงาน

ปกติ การเปิดโอกาสให้เติบโตตามสายงาน ดังน้ัน ทางบริษทัฯ จงึได้จดัการอบรมเพ่ือ

พัฒนาพนักงานปกติที่อยู ่ในหน่วยประสานงานและพนักงานทั่วไปให้มีทักษะ 

การส่ือสารด้วยภาษามือ จึงท�าให้ไม่เกิดอุปสรรคในการส่ือสารระหว่างกัน ทั้งใน 

ด้านการท�างาน และการใช้ชีวิตร่วมกันในองค์กร 

 โดยปัจจบุนัทางบริษทัฯ มีผู้พิการร่วมงานคดิเป็นอตัราส่วน 80 : 1 ซึง่มีอตัรา

ที่มากกว่ากฎหมายก�าหนด 100: 1 และท�างานอยู่ในส่วนงานต่างๆ ทั้งในระดับบริหาร, หน่วยงานสนับสนุน และด้านการผลิต ได้รับ 

ผลตอบแทนจากการท�างาน และสวัสดิการต่างๆ ทีเ่ทยีบเท่าคนปกติ และเน่ืองจากพนักงานทีเ่ป็นผู้พิการ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นพิการทางการได้ยิน  

โดยในปี 2560 มีแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

1. พัฒนาศกัยภาพและทกัษะของคน

พิการด้านอาชีพเพ่ือความม่ันคงใน

การท�างาน

โครงการส่งเสริม พัฒนาศกัยภาพ 

ทักษะด้านอาชีพของคนพิการ

ค น พิ ก า ร ไ ด ้ รั บ ก า ร พั ฒ น า 

ศกัยภาพและ ทกัษะ มีความม่ันคง

ในการท�างานและด�ารงชีวิตใน

สังคม

- จ�านวนคนพิการที่ได ้ รับการ

พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ทั ก ษ ะ  

มีความม่ันคงในการท�างานทีบ่ริษทั 

ใน ปิ 2560 จ�านวน 33 คน

- ลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม

2. ส่งเสริมบทบาทของพนักงานใน

องค์กรในการพัฒนาศักยภาพคน

พิการ และให้คนพิการตระหนักใน

คุณค่าศักด์ิศรีและมีส ่วนร ่วมใน

สังคม

- โครงการส่ือสารเพ่ือเสริมสร้าง

เจตคติของพนักงานต่อคนพิการ

- โครงการอบรมภาษามือ

พนักงานในองค์กรมีความรู้และ

ความเข้าใจ ต่อคนพิการ และ ความ

พิการ และ ส่งเสริมคนพิการ ให้มี

ความม่ันใจ ตระหนักในสิทธ ิคณุค่า

และศักด์ิศรีของตนเองและมีส่วน

ร่วมในทุกกิจกรรมขององค์กร

ร ้อยละ 100 ของพนักงานใน 

องค์กร

10. กิจกรรม 7 ส.
 มี วัตถุประสงค ์ ในการส ่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน โดยก�าหนดนโยบาย 7ส. เป็นเคร่ืองมือการบริหารจัดการ
พื้นฐานที่น�าไปสู่การพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล 
 โดยมกีารทบทวนมาตรฐานในการปฏบิตังิาน 7ส. ให้สอดคล้องกบั
สภาพปัจจุบันอยู่เสมออย่างต่อเน่ืองมีการส่งเสริมให้พนักงานมีทัศนคติที่ดี 
ปรับเปล่ียนวิธีคิดและวิธีท�างานให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 
การท�างาน สามารถลดความสูญเปล ่า ลดต ้นทุนส่ิงที่ ไม ่จ�าเป ็น 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดแรงกระตุ้นในการตรวจสอบ วินิจฉัย  
และปรับปรุงในทกุพ้ืนทีใ่ห้มีความเป็นระเบยีบเรียบร้อย รวมทัง้ช่วยป้องกนั 
และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในการท�างาน 

11. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
 บริษทัฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจยัส�าคญัในการด�ารงชีวิตของมนุษย์ทีจ่ะมีผลกระทบต่อเน่ืองมาถงึการด�าเนิน
ธุรกิจได้ จึงให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยได้ด�าเนินการทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติ 
และการรักษาสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน 

PRANDA
รายงานประจ�าปี 2560

125



 ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ส่งเสริมให้บคุลากรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ช่วยกนัดูแลรักษาให้คงสภาพ
เดิม ไม่ให้เกิดความเส่ือมโทรม เพ่ือประโยชน์ในการด�ารงชีวิต การประสานงานเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนัก 
ระหว่างบริษัทฯ และบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีบทบาทหน้าที่ในการปกป้อง คุ้มครองฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
แม้การด�าเนินธุรกิจของบริษัท จะเป็นอุตสาหกรรมซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมเป็นสาระส�าคัญก็ตาม แต่บริษัทฯ ก็มิได้ละเลยในเรื่อง
ดังกล่าวซึ่งเป็นประเด็นที่อ่อนไหวในทางสังคมจึงให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน มาโดยตลอด
 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดท�าโครงการประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า ปลูกจิตส�านึกให้
กับบุคลากรในการเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง เคร่ืองปรับอากาศ รวมทั้งจัดท�ามาตรการ สร้างจิตส�านึก ตรวจสอบและปรับเปล่ียนอุปกรณ์  
ตัวอย่างบริษัทฯได้เปล่ียนการใช้หลอดไฟจากหลอดธรรมดามาเป็นหลอดไฟ LED ส่งผลให้ บริษัทฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่าย 
ได้ถึง 2,623,561.56 บาท/ปี และที่ส�าคัญบุคลากรของบริษัท มีจิตส�านึกต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

12. ธนาคารขยะ
 บริษัทฯ ได้มีการจัดต้ังธนาคารขยะรีไซเคิล โดยมีเป้าหมาย เพ่ือบริหารจัดการขยะ 
ภายในบริษัทฯ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง โดยส่งเสริม 
ให้เกิดการ “Reduce” เพื่อเป็นการลดการเกิดขยะโดยไม่จ�าเป็น “Reuse” สนับสนุนให้น�าวัสดุกลับมา
ใช้แทนการทิ้งเป็นขยะ และ “Recycle” โดยการเลือกใช้วัสดุที่น�ากลับมาใช้ใหม่หมุนเวียน นอกจากนี้
ในด้านการบริหารขยะ ได้มีการรับฝาก-ขายวัสดุ รีไซเคิลเฉลี่ย 50,000 กิโลกรัมต่อปี 

โดยในปี 2560 มีแผนกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ดังนี้ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

1. ส่งเสริมการลดและคัดแยก

ประเภทขยะและใช้ประโยชน์จาก

ขยะ

- โครงการรณรงค์การก�าจัด

ขยะและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

เพื่อลดปริมาณขยะภายใน

องค์กรและสามารถน�าขยะกลับ

มาใช้ใหม่ได้

ร้อยละ 80 ของพนักงานรู้จัก      

การก�าจัดขยะที่ถูกต้อง

2. บริหารจัดการขยะ

 

โครงการธนาคารขยะเพื่อจัดซื้อ

ขยะจากพนักงาน

เพื่อลดปริมาณขยะภายใน

องค์กรและพนักงานมีรายได้

จากการน�าขยะมาขาย

พนักงานมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก     

การน�าขยะมาขายกับโครงการฯ 

50,000 กิโลกรัม/ปี

13. การแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคม
 บริษัทฯให้ความส�าคัญในการพัฒนาธุรกิจให้ม่ันคงก้าวหน้า ควบคู่กับความมุ่งม่ันที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเน่ือง  
โดยเชื่อมั่นว่าสังคมที่สงบสุขเป็นหนึ่งในปัจจัยส�าคัญที่เอื้ออ�านวยให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยตระหนักดีว่า จุดเริ่มต้นของสังคม
ที่ดีเร่ิมจากการ “ให้” โดยมุ่งเน้นการให้ การพัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ท�านุบ�ารุงศาสนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ให้แก่ผู้คนในสังคม และฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในชุมชนแวดล้อมที่อยู่ร่วมกัน ตลอดจนเด็กและเยาวชน
ที่ด้อยโอกาสในสังคม 

โดยในปี 2560 มีแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด

1.เสริมสร้างวัฒนธรรมความรับผิด

ชอบต่อสังคมในองค์กรอย่างยั่งยืน

โครงการส่งเสริมพนักงาน   

มีส่วนร่วม ในการด�าเนินงาน

ด้านการแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

พนักงานและร่วมกิจกรรม 

มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม 

โดยให้ พนักงานมีส่วนร่วม

อย่างน้อย 5 ครั้ง/ ปี (โดยเข้า

ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง)

2.เสริมสร้างการมีส่วนร่วม และ

ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์กับ

ชุมชน/สังคม

แผนงานช่วยเหลือสังคมและ

สาธารณประโยชน์

สนับสนุนการช่วยเหลือสังคม

และสาธารณประโยชน์ เพื่อให้

พนักงานตระหนักและเห็น

ความส�าคัญในการช่วยเหลือ

ชุมชน และสังคม

พนักงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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 ทั้งนี้ กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดปี 2560 มีดังนี้

 1. การเข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน ตลอดจนชุมชน โดยรอบโรงงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นเด็กดีมีคุณภาพ

 2. การส่งเสริมประเพณีศาสนา โดยร่วมท�ากิจกรรมกับชุมชนข้างเคียงในการทอดผ้าป่าสามัคคี ท�าความสะอาดบริเวณรอบวัด  

ถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน ในโอกาสเทศกาลวันส�าคัญทางศาสนา

 3. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมอื่นๆ

 3.1 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษทั แพรนด้า จวิเวลร่ี จ�ากัด (มหาชน) มุ่งม่ันด�าเนินธรุกจิบนพ้ืนฐานหลักการก�ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิมีนโยบาย 

และแนวปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ด้วยการปลูกฝังจติส�านึกและจริยธรรมในการท�างานให้แก่พนักงาน ตลอดจนให้ความส�าคญัอย่างย่ิง

ในการด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และในปี 2553 บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) 

ได้ลงนามเข้าร่วมใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งม่ันในการต่อต้าน

คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีนโยบายการก�าหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติและข้อก�าหนดในการด�าเนินการที่เหมาะสม 

เพ่ือป้องกันการคอร์รัปช่ันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้การตัดสินใจและการด�าเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเส่ียง 

ด้านการคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดท�า “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น 

และคู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน 

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอด รวมทั้งร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งม่ันที่จะ 

ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการปราบโกง และรวมพลังประชาชนเป็นหูเป็นตาในการรักษาผลประโยชน์ชาติ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท

ได้พิจารณาทบทวน นโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรการด�าเนินการ รวมถึงได้มีการอบรมผู้บริหารพร้อมกับลงนามการยึดถือปฏิบัติในคู่มือ

มาตรการ การต่อต้านคอร์รัปช่ันและส่ือสารให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน และบริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็น

สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 9 

มีนาคม 2560 

 3.2 การร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรก่อตั้งเครือข่าย UN Global Compact Local Network 

  ในปี 2558 ที่ผ่านมาเป็นช่วงการเตรียมการจัดตั้งองค์กรภาคีสมาชิก UN Global Compact ในประเทศไทยกว่า 15 หน่วยงาน 

โดยได้รับการสนับสนนุจาก คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ คณะอนกุรรมการการปฎิบัตกิารยทุธศาสตร์ด้านสทิธิทางเศรษฐกิจ สงัคม 

และวัฒนธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมสนับสนุนการก่อตั้ง UN Global Compact Local Network ดังกล่าว เพื่อร่วมกัน

พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน และบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันก�าหนดเป้าหมาย การด�าเนินงาน ที่จะร่วมกันขับเคลื่อน

ให้เกิดความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจตามหลัก 10 ประการของสหประชาชาติ ที่ครอบคลุม 4 เรื่องส�าคัญ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน มาตรฐาน

แรงงาน การปกป้องสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอรัปชั่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน

 3.3 ร่วมรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

  หน้าที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯคือความรับผิดชอบและใส่ใจต่อ 

ส่ิงแวดล้อมรวมถึงทรัพยากรของชุมชน บริษัทฯจึงให้ความส�าคัญในการควบคุมดูแลระบบ 

ส่ิงแวดล้อมในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธภิาพเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม อย่างไรกต็าม 

บริษทัฯ มิได้ใส่ใจเฉพาะส่ิงแวดล้อมภายในองค์กรเท่าน้ัน หากแต่ยังคงยึดม่ันในความรับผิดชอบ

ต่อส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จึงได้ด�าเนินกิจกรรมร่วมกับส�านักงานเขต

บางนา, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย์ นักเรียนและประชาชนในชุมชน อาทิ โครงการ: 

พลังชุมชนร่วมใจคืนน�้าใสสู่คลองบางนา  

 3.4 การบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

  บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการให้การช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์  

ด้วยการให้ความร่วมมือกับสภากาชาดไทย ทุก 3 เดือน ในการบริจาคโลหิต เพ่ือน�าโลหิต 

ไปช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นคลังส�ารองโลหิตในภาวะฉุกเฉิน เน่ืองจากปัจจุบันจ�านวน 

การบริจาคโลหิตของคนไทยยังมีน้อยมาก และไม่เพียงพอต่อความต้องการเข้าข้ันวิกฤติโลหิต

ของชาติ ความต้องการใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยมีเพิ่มมากขึ้นท�าให้เกิดภาวะขาดแคลนโลหิต

 3.5 การเปิดโอกาสศึกษาดูงาน

  เปิดโอกาสให้กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆเข้าศึกษา และดูงาน 

ของบริษัทฯ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ให้แก่สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดระยะเวลา 

ของการด�าเนินธุรกิจ
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 3.6 ส่งเสริมเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  กลุ่มบริษัทแพรนด้าฯ ในฐานะองค์กรผู้ก่อตั้งเครือข่ายและกลุ่มสมาชิกเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการรวมตัว

ของนักธรุกจิเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ และประสานธรุกจิของคน ทีมี่กระบวนทศัน์คล้ายกนั ในเร่ืองของการด�าเนินธรุกจิทีรั่บผิดชอบต่อสังคม

และสิง่แวดล้อม ซึง่มพัีนธกจิส่งเสรมิและสนบัสนนุการสร้างจติส�านกึทางธรุกจิทีน่�าไปสูก่ารเคารพสงัคมและสิง่แวดล้อม ค�านงึถงึสทิธขิองชมุชน

และสังคม และด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นธรรมส�าหรับทุกฝ่าย

 3.7 เทิดทูนสถาบันและพระมหากษัตริย์

  ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธคิณุหาทีสุ่ดมิได้ นับต้ังแต่วันทีพ่ระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติตราบจนเสด็จสู่สวรรคาลัย น�ามาซึ่งความ

โทมนัสสู่ปวงพสกนิกร ชาวไทยทุกหมู่เหล่า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ 

จ�ากดั (มหาชน) ร่วมใจกันน้อมเกล้าฯถวายอาลัยและร�าลึกถึงพระมหากรุณาธคิณุของพระองค์ท่าน 

ดังน้ี

  - ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพร่วมในการบ�าเพ็ญกุศล ถวาย

พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เพ่ือถวายเป็น

พระราชกุศล และส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

นานัปการ เพื่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

พระบรม-มหาราชวัง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 

  - พิธีบ�าเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทได้จัดพิธีท�าบุญ 

ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมร่วมยืนสงบน่ิงแสดงความไว้อาลัย  

ทั้งน้ีพระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตเป็นพระสงฆ์จากวัดผ่องพลอยวิริยาราม ซึ่งเป็นวัดในชุมชนใกล้เคียงของบริษัท โดยมีคณะผู้บริหาร  

และพนักงานร่วมตักบาตรเป็นจ�านวนมาก 

  - ส่งมอบดอกดารารัตน์ จ�านวน 3,199 ดอก ที่ประดิษฐ์โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เพ่ือทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 

ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับส�านักงานเขตบางนา

  - สนับสนุนน�้าดื่มในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จ�านวน 10,000 ขวด ให้กับส�านักงานเขตบางนา

  - น�าพนักงานจิตอาสา จ�านวน 150 คน ร่วมในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 

  - ร่วมสนับสนุนต้นดาวเรือง จ�านวน 2,000 ต้น ให้กับมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในงานพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  - จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง จ�านวน 50,000 ต้น เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 3.8 การร่วมสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม

  โครงการ “แพรนด้า ร่วมใจช่วยภัยน�า้ท่วม” เป็นโครงการทีเ่กดิจากการรวมตัวของผู้บริหารและพนักงานบริษทัฯ ร่วมบริจาคเงนิ  

เครื่องอุปโภคบริโภค รวมถึงสิ่งของเคร่ืองใช้  เพื่อน�าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน�้าท่วมในหลายจังหวัดภาคใต้ จากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้น

ในหลายจังหวัดทางภาคใต้ ท�าให้ประชาชนในหลายพ้ืนที่ต้องประสบปัญหาในการด�าเนินชีวิต พร้อมทั้งยังสูญเสียทรัพย์สินมากมาย 

โดยบริจาคเงิน จ�านวน 100,000 บาท แก่ส�านักนายกรัฐมนตรี และมอบเคร่ืองอุปโภคบริโภค และส่ิงของบรรเทาทุกข์ แก่สถานีข่าว  

Nation TV  ณ  มหาวิทยาลัยเนชั่น ถนนบางนาตราด  
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เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน

เป้าหมายที่ 2 : ขจัดความหิวโหย

เป้าหมายที่ 3: มีสุขภาพและความ

เป็นอยู่ที่ดี

เป้าหมายที่ 4:การศึกษาที่เท่าเทียม 

เป้าหมายที่ 5: ความเท่าเทียมทางเพศ

เป้าหมายที่ 6: การจัดการน�้าและ

สุขาภิบาล

เป้าหมายที่ 7: พลังงานสะอาดที่ทุกคน

เข้าถึงได้

เป้าหมายที่ 9:อุตสาหกรรม นวัตกรรม 

โครงสร้างพื้นฐาน

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

- โครงการการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ  

- สหกรณ์ออมทรัพย์

- โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร

- โครงการธนาคารขยะ

- โครงการกิจกรรม 7 ส.

- โครงการแบ่งปันและสานประโยชน์ สู่สังคม

- โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน

- สถาบันเรียนรู้กลุ่มแพรนด้า 

- การส่งเสริมอาชีพผู้พิการ

- การศึกษาระบบทวิภาคี

 นอกจากนี้ บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่ ยังได้ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการด�าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อ  ซึ่งผู้น�า

จากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติจ�านวน 193 ประเทศ ได้ลงมติรับรอง เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน หรือ Sustainable Development 

Goals ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly - UNGA) โดยจะใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนา 

ของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้า (2016-2030) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 เป้าหมาย ดังนี้

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ข้อ
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เป้าหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐาน

มนุษย์อย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ 12: แผนการบริโภค

และการผลิตที่ยั่งยืน

เป้าหมายที่ 13: การรับมือการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ 14: การใช้ประโยชน์จาก

มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล

เป้าหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์

ระบบนิเวศทางบก

เป้าหมายท่ี 16: สังคมสงบสุข ยุติธรรม 

ไม่แบ่งแยก

เป้าหมายที่ 17: ความร่วมมือเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

- โครงการแบ่งปันและสานประโยชน์สู่สังคม 

ความมุ่งมั่นในการด�าเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมปี 2560 

 จากการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทแพรนด้า ที่ผ่านมาเป็นเคร่ืองยืนยันถึงความเอาใจใส่ดูแลของบริษัทที่มีต่อพนักงานของบริษัทฯ 

ตลอดจนสังคมโดยส่วนรวมด้วยดีตลอดมา ที่ส�าคัญการด�าเนินธุรกิจไม่สามารถแยกออกจากสังคมได้ ธุรกิจไม่อาจจะด�าเนินการเพียง 

มุ่งหวังแต่ผลก�าไรโดยละเลยสังคมได้อีกต่อไป เพราะเมื่อสังคมประสบปัญหาต่าง ๆ ย่อมส่งผลให้ธุรกิจถดถอยเช่นกัน

 อย่างไรกต็าม บริษทัฯ มีความมุ่งหวังทีจ่ะด�าเนินกจิกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาสู่ความย่ังยืนด้วยการก�าหนด

ความส�าคัญของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้ผสมผสานไปกับกิจกรรมทางธุรกิจผ่านการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการ 

ให้เพ่ิมมากข้ึน และมุ่งเน้นการรายงานผลการด�าเนินกจิกรรมให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยและมาตรฐานสากลสู่การพัฒนาความยั่งยืนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

เป้าหมายที่ 8: การจ้างงานที่มีคุณค่า

และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป้าหมายที่ 10: ลดความเหลื่อมล�้า

- โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ

- โครงการศึกษาระบบทวิภาคี

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

- โครงการศึกษาระบบทวิภาคี         

- โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ 

- โครงการตรวจสอบคุณภาพอาหาร

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

- โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   

                             

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท  แพรนด้า จิวเวลรี่  จ�ากัด (มหาชน)

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ  3  ท่าน ได้แก่  นายวีระชัย ตันติกุล 

เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางรวิฐา พงศ์นุชิต และนายจ�านงค์ วัฒนเกส เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทฯ มีระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งระบบการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสม และเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด�าเนินการ 

และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทฯ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 ในปี  2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม  4  ครั้ง โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ตรวจสอบ

ภายในของบริษทั เพ่ือพิจารณาสอบทานข้อมูลจากงบการเงนิ  รายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบริษทั และบริษทัย่อย รับฟังค�าช้ีแจง และให้ข้อเสนอ

แนะที่เป็นประโยชน์ เพ่ือความถูกต้อง ความครบถ้วนและความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ของการควบคุมภายในองค์กร ซึ่งผลจากการประชุมในแต่ละคร้ังได้น�าสรุปประเด็นที่ส�าคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือรับทราบ 

และด�าเนินการปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งผลการปฏิบัติงานและการด�าเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

 1. การสอบทานความถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถอืได้ของรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายงาน

ทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินส�าหรับปี พ.ศ. 2560 ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงิน 

ของบรษิัท และบริษัทย่อย ได้จัดท�าอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามหลกัการบัญชทีี่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

ครบถ้วน และเช่ือถอืได้ พร้อมทัง้ให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกดิประโยชน์แก่บริษทัฯ รวมทัง้ได้สนับสนุนการน�ามาตรฐาน

บัญชีระหว่างประเทศ (IAS) และมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) มาปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ให้แนวทางไว้

 2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบก�ากับดูแลงาน 

ตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบติัสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลการปฏิบติังานการตรวจสอบภายใน โดยใช้วิธกีารประเมินความเส่ียงตามหลัก Risk-Based  

Management และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO ตลอดจนพิจารณาแผนงานตรวจสอบประจ�าปี รายงานผลการ 

ตรวจสอบของส�านักงานตรวจสอบภายใน ติดตามการด�าเนินการแก้ไขอย่างต่อเน่ือง ให้ข้อเสนอแนะทั้งต่อส�านักงานตรวจสอบภายใน  

และฝ่ายบริหารเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้พิจารณาและให้การสนับสนุนด้านอัตราก�าลังคน การพัฒนาบุคลากรของส�านักงาน

ตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในมีความเพียงพอ  

โดยให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจ�าปี รายงานผลการตรวจสอบของส�านักงานตรวจสอบภายใน และรายงานผลการติดตาม

กระบวนการและระบบงานต่างๆ น�าเสนอให้ฝ่ายบริหาร  ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ

 3. การสอบทานการบริหารความเส่ียง ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความส�าคัญในประเด็นความเส่ียงต่างๆ  

ขององค์กรโดยได้พิจารณาและทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานและเป้าหมายขององค์กร

 4. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายเกีย่วข้องกบัธรุกจิของบริษทั 

อย่างสม�่าเสมอ โดยมีความเห็นว่ารายการที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนด 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกฎหมายเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้สอบทานนั้นมีความเพียงพอ และมีการปฏิบัติถูกต้องครบถ้วน

 5. การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา 

และสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รวมทั้งรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ 

การเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินว่าเป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่า

บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 6. การพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั ประจ�าปี  2560  

เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ด�าเนินการขออนุมัติจากทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ�าปี 2560 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา

ผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนโดยจะน�ารายช่ือของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอเพ่ือขออนุมัติ 

ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
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 7. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ ได้ท�าการยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

การคอร์รัปช่ันต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตไปแล้วน้ัน โดยปัจจุบันทางสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ  ได้แจ้งผลมติให้การรับรองแก่บริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตแล้ว เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2560  โดยใบรับรองจะมีอายุ  3  ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง   

อย่างไรก็ตามแม้ว่าการมีมาตรการดังกล่าวมิได้หมายความว่าบริษัทฯ จะปลอดจากการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกกรณี ดังน้ัน คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงมีความมั่นใจว่าบริษัทฯ  มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน  และการตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิผล

 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษทัฯ มีกระบวนการจดัท�าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้อง 

เหมาะสมและเชื่อถือได้ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ข้อก�าหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการพิจารณาการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างรัดกุม มีการปฏิบัติที่สอดคล้อง 

กับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส เช่ือถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีข้ึน  

และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

                                                                                      

(นายวีระชัย ตันติกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง                       

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 4/2561 เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบ 

การควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ 

และการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสม

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 

จากคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 13  พฤศจิกายน 2560 โดยใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง  

รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบ 

การควบคมุภายในของบริษทั มีความเพียงพอ เหมาะสมมีประสิทธผิลและประสิทธภิาพในการด�าเนินงาน รายงานข้อมูลทางการเงนิของบริษทัฯ  

มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปฎิบัติตามกรอบงานการควบคุม

ภายใน ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระส�าคัญได้ ดังนี้ 

การควบคุมภายใน

1. การควบคุมภายในองค์กร

 บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์

ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจนเหมาะสม มีการก�าหนดคุณลักษณะงานเฉพาะต�าแหน่ง และมอบหมายอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ในแต่ละต�าแหน่งงานรวมทั้งก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลส�าเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมิน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร เอื้ออ�านวยให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้ให้มีการปฎิบัติตาม

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conducts) มีการก�าหนดนโยบายและแผนการปฎิบัติงาน ค�านึงถึง

ความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ให้ความส�าคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนและ 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญในเร่ืองบุคลากร โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

โดยสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างทั่วถึง ตลอดจนประยุกต์กิจกรรมเข้ามาสู่วิถีการปฏิบัติงานตามคุณค่าร่วมที่ยึดถือร่วมกัน  

พร้อมทั้งจัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรม ความรู้ ทักษะความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของบริษัทฯ สู่ความเป็นเลิศและความเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

 ตามที่บริษัทฯ ได้ท�าการย่ืนแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตไปแล้วน้ัน โดยปัจจุบันทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในฐานะเลขานุการ 

ของคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิัตฯิ  ได้แจ้งผลมตใิห้การรบัรองแกบ่รษิทัฯ เปน็สมาชกิของแนวร่วมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

ทุจริตแล้ว  เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2560 โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการมีมาตรการดังกล่าว

มิได้หมายความว่าบริษทัฯ จะปลอดจากการทจุริตคอร์รัปช่ันในทกุกรณี ดังน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบจงึมีความม่ันใจว่าบริษทัฯ มีมาตรการ

เพียงพอในการต่อต้าน  และการตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิผล

2. การประเมินความเสี่ยง

 บริษัทฯ มีการก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการด�าเนินงานขององค์กรอย่างชัดเจนและวัดผลได้ บริษัทฯ จัดให้มีการประเมิน

ความเส่ียงเพ่ือก�าหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเส่ียงน้ัน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถจัดการกับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลสูงสุด 
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 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญอย่างย่ิงกับการบริหารความเสี่ยง จึงได้มีการก�าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเสี่ยงซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนา

ระบบบริหารความเส่ียงตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และให้มีการบริหารความเส่ียงที่ครอบคลุม

ความเส่ียงทุกด้าน โดยมีคณะอนุกรรมการการบริหารความเส่ียง (Risk Management Subcommittee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร 

แต่ละสายงาน ก�ากับดูแลการด�าเนินงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

 บริษัทฯ มีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่และวงเงินอ�านาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างรัดกุมชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร  

มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่ส�าคัญออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น การอนุมัติ การบันทึกรายการ การประมวลผลข้อมูล การดูแล

รักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถสอบทานรายการซึง่กนัและกนัได้ ส�าหรับการท�าธรุกรรมกบักจิการหรือบคุคลผู้เกีย่วข้องกนั บริษทัฯ จะยึดถือ

แนวปฏิบติัตามทีต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด เพ่ือมิให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยค�านึงถงึประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 

และผู้ถือหุ้น 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 

รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง ซึ่งรวมถึงระบบข้อมูลด้านการเงิน ด้านการปฎิบัติงาน นโยบาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ  

ทั้งน้ีเพ่ือให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นย�า รวดเร็ว โดยจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และควบคุมระบบ

สารสนเทศ ทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมลูและการน�าข้อมลูไปใช้ นอกจากนี้บรษิัทฯ ยงัจัดให้มรีะบบสารสนเทศและช่องทางการสือ่สารทั้งภายใน

และภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังมีช่องทางและการติดต่อส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทันเวลา ทั้งนี้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.pranda.com

5. ระบบการติดตาม

 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560  รวม 17 ครั้ง  เพื่อพิจารณาและติดตามผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีข้ันตอนการติดตามและการก�ากบัดูแลการปฏิบติังานในแต่ละระดับอย่างต่อเน่ืองเหมาะสม เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่ามาตรการ

และระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลอยู่เสมอ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมทันเวลา

 บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฎิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม�่าเสมอ มีส�านักงานตรวจสอบภายในด�าเนินการ 

ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ ท�าการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อสอบทาน

ระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฎิบัติงานพร้อมทั้งรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเวลาที่เหมาะสม

ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแต่งต้ังให้นายภัทรพล ศริิวิบลูย์ ซึง่ได้เข้ามาปฏิบติังานในต�าแหน่งผู้จดัการส�านักงานตรวจสอบ

ภายใน ต้ังแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังที่ 5/2559  

วันที ่10 พฤศจกิายน 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมทีจ่ะปฏิบติัหน้าทีใ่นการประเมินประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

รวมทัง้ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน และตรวจสอบการปฏิบติังานของทัง้องค์กรโดยมีคณุสมบติัของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

 ทั้งน้ี การอนุมัติ และการพิจารณาแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ายต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่าน 

การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ประวัติหัวหน้างานตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา การก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance - 

MSCG)

 • ประกาศนียบตัรทางด้านการตรวจสอบภายในจากความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในอนุญาตสากลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (The Institute of Internal Auditors – Internal Auditing Education 

Partnership : IAEP)
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 • ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) รุ่นที่ 34 การตรวจสอบระบบสารสนเทศจากสมาคมผู้ตรวจสอบ

ภายในแห่งประเทศไทย (The Institute of Internal Auditors of Thailand : IIAT)

ประวัติการอบรม

 • การตรวจสอบภายในอย่างมืออาชีพ

 • การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมการใช้บริการด้านเทคโนโลยีจากภายนอก

 • การตรวจสอบที่เป็นสากล  (Audit  Universe)

 • สร้างคุณค่าองค์กรด้วยการตรวจสอบภายในตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงแบบ ERM

 • การวางแผนและแนวทางการตรวจสอบภายในภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ

 • วิธีประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน

 • การตรวจสอบภายในแบบครบวงจร

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน  ระดับบริหาร

 • นโยบายการป้องกันการฟอกเงิน มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

 • Tools and Techniques for the Audit Manager

ประสบการณ์ท�างาน

 • บริษัท เอสวีโอเอ จ�ากัด (มหาชน)

 • บริษัท ลีซ อิท จ�ากัด (มหาชน)

2. หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

 บริษัทฯ มอบหมายให้ นายดุษิต จงสุทธนามณี ด�ารงต�าแหน่งเป็นหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance department) 

เพ่ือท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่ก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ารง

ต�าแหน่งหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

 ทั้งนี้ประวัติของหัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อ “ประวัติกรรมการและผู้บริหาร”
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รายการระหว่างกัน
 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มีการตกลงเข้าท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการตามธุรกิจปกติ 

ของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเพ่ือให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบบัที ่4) 2551 มาตรา 89/12(1) คณะกรรมการบริษทัได้อนุมัติในหลักการเม่ือวันที ่13 สิงหาคม 2551 ให้กรรมการ

บริหารมีอ�านาจเข้าท�ารายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยกรรมการบริหารสามารถท�าธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่าน้ันมี 

ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่

ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ก�าหนดจรรยาบรรณว่าด้วยรายการที่

เกี่ยวโยงกันโดยคณะกรรมการบริษัท จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับของ กลต. และ ตลท. ส�าหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น

ใหม่ค�านึงถงึขนาดรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาถงึความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ 

และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 ส�าหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้มีรายการระหว่างกันกับบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวโยง ทั้งที่เข้าข่าย 

และไม่เข้าข่ายตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

โดยสรุปรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่ไม่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวโยง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่า ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผล

รายการเกี่ยวโยงประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงิน

1. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท และ

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษทัฯ รับความช่วย

เห ลือทางการ เงิ น

จ�านวน  10  ล้านบาท 

บริษัทฯรับความช ่วย

เหลือทางการเงินรวมทั้ง

ส้ิ น  2 0  ล ้ า น บ า ท  

คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

7.5 ต่อปี และช�าระคืน

ภายใน 120 วันมูลค่า

รายการเท่ากับ 

493,150.68 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควร

อนุมัติให้บริษทัฯ เข้าท�ารายการ

เก่ียวโยงกันเน่ืองจากการท�า

รายการมีความสมเหตุสมผล  

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ  

ในการเป็นทุนหมุนเวียนกิจการ

ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. นางพนิดา เตียสุวรรณ์ ทีป่รึกษาคณะกรรมการ

บริษัท และเป็นผู้ถือหุ้น 

รายใหญ่

บริษทัฯ รับความช่วย

เห ลือทางการ เงิ น

จ�านวน 10 ล้านบาท

หมายเหตุ : รายการดังกล่าวบริษัทฯ ได้ช�าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามสัญญาที่ก�าหนดเรียบร้อยแล้ว
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2. รายการที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวโยง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่า ความจ�าเป็นและสมเหตสุมผล

รายการเกี่ยวโยงประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงิน

1. นางพนิดา เตียสุวรรณ์ ทีป่รึกษาคณะกรรมการ

บริษทั และเป็น ผู้ถอืหุ้น

รายใหญ่

บ ริษั ทฯ  รั บคว าม 

ช่วยเหลือทางการเงิน

จ�านวน 15 ล้านบาท 

บ ริ ษั ท ฯ  รั บ ค ว า ม 

ช ่ วย เห ลือทางการ เงิน 

รวมทั้งส้ิน 50 ล้านบาท 

คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

7.5 ต่อปี และช�าระคืน 

ภายใน 180 วัน มูลค่า

รายการเท่ากับ 

1,849,315.07 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็น 

ควรอนุมัติให้  บริษทัฯ เข้าท�า

รายการเกีย่วโยงกนัเน่ืองจาก

การท�ารายการ มีความสม

เหตุสมผล ซึง่จะเป็นประโยชน์ 

ต่อบริษัทฯ ในการเป็นทุน 

ห มุ น เ วี ย น กิ จ ก า ร ใ ห ้ มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

2. นางสาวพิทยา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท และ

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บ ริษั ทฯ  รั บคว าม 

ช่วยเหลือทางการเงิน

จ�านวน 15 ล้านบาท

3. นายปราโมทย์ เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท และ

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บ ริษั ทฯ  รั บคว าม 

ช่วยเหลือทางการเงิน

จ�านวน 20 ล้านบาท

บุคคล / นิติบุคคล ที่เกี่ยวโยง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่า ความจ�าเป็นและสมเหตสุมผล

รายการเกี่ยวโยงประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงิน

1. บจก. เอ-ลิส คอร์ปอเรท เป็นบริษทัทีมี่บตุรของ

กรรมการ และคู ่สมรส 

ของบุตรถือหุ้น

บจก. แพรนด้า ลอด

จิ้ง เป็นบริษัทย่อย

ของ บมจ. แพรนด้า 

จิ ว เวล ร่ี  ที่ ถือ หุ ้น 

ร้อยละ 83 ให้ความ

ช่วยเหลือทางการ

เ งิ น  จ� านวน  23  

ล้านบาท

บริษัทย่อยให้ความช่วย

เหลือทางการเงินรวมทั้ง

ส้ิน 26 ล้านบาท คดิอตัรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี  

และช�าระคนืเม่ือทวงถาม 

มูลค ่ารายการเท ่ากับ 

27,820,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็น

ควรอนุมัติให้บริษัทย่อย

เข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยง

กั น  เ น่ื อ ง จ ากการท� า

รายการ มีความสมเหตุสม

ผล ในเร่ืองเงื่อนไขอัตรา

ดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝาก

กับธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ย่อย ในการบริหารกระแส

เงินสดให้มีประสิทธิภาพ

2.บจก. สุปรี โฮลดิ้ง เป ็นบริษัทที่ มีญาติ

สนิทของกรรมการ

บริษัท ถือหุ้น 100%

บจก. แพรนด้า ลอดจิ้ง 

เป ็นบริษัทย ่อยของ 

บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี ่

ที่ถือหุ้นร้อยละ 83 ให้

ความช่วยเหลือทาง 

การเงิน จ� านวน 3  

ล้านบาท

 ส�าหรับรายการทีเ่ป็นปกติทางการค้าทัว่ไประหว่างบริษทัฯ กบับริษทัย่อย บริษทัร่วมและบริษทัทีเ่กีย่วข้อง ทีมี่ผู้บริหารและกรรมการ

ร่วมกันซึ่งเป็นลักษณะปกติทางการค้าทั่วไป โปรดดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 6 
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

 รายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นรายการที่ด�าเนินการทางธุรกิจตามปกติ และได้ผ่าน 

การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้ันตอนการอนุมัติที่เหมาะสมตามระเบียบ

ข้อบังคับของบริษัท ทุกประการ 

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 รายการระหว่างกันของบริษัท ในอนาคตจะเป็นรายการที่ด�าเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ  

ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อย กบับคุคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ส่วนนโยบายการก�าหนดราคาระหว่างบริษทัฯกบับริษทั

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ก็จะก�าหนดราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก�าหนดให้แก่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ราคา

สินค้าหรือวัตถุดิบที่ซื้อจากบริษัทฯ หรือบุคคลที่เก่ียวข้องกันก็จะเป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาหรือเป็นราคาที่อิงกับราคาตลาดส�าหรับ

วัตถุดิบชนิดน้ันๆ ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู ้เช่ียวชาญอิสระจะท�าการพิจารณาตรวจสอบ 

และให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท�ารายการ พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการ 

ดังกล่าว พร้อมทั้งเหตุผลในการท�ารายการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายงานประจ�าปี

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ 

ค�าส่ัง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ 

เกี่ยวโยง และการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชี 

และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

 ทั้งน้ี หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อยเกิดข้ึนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและความเหมาะสม 

ของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ

หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 

หรือผู้ถอืหุ้นตามแต่กรณี ทัง้น้ีบริษทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ด้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
 

1.  ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่นัยส�าคัญ (Overview)

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ต่อไปจะเรียก “บริษัทฯ” ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจัดจ�าหน่าย รวมทั้งค้าปลีกเครื่องประดับแท้เป็นหลัก 

ปัจจบุนัเป็นผู้น�าด้านการส่งออกเคร่ืองประดับอญัมณีของไทยซึง่มีการกระจายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคทีส่�าคญัของโลก อนัได้แก่ อเมริกาเหนือ 

ยุโรป และเอเชีย บริษัทฯ ได้วางโครงสร้างการบริหารที่สมดุลอันประกอบด้วย:-

 • ด้านการผลิต (Production Base) 

  ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่มีประสิทธิภาพในด้านการประหยัดขนาดการผลิต (Economies of Scale) ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิต

สินค้าเหมาะสมกบัคณุภาพของสินค้า และได้กระจายความเส่ียงทางด้านการผลิตเพ่ือให้ครอบคลุมแทบทกุระดับราคาสินค้า โดยกลุ่มบริษทัฯ 

มีโรงงานใน 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยมีก�าลังการผลิตรวมประมาณ 10 ล้านช้ินต่อปี อีกทั้งมีศูนย์ออกแบบ 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม 

 •  ด้านการจัดจ�าหน่าย (Distribution Base)

  บริษัทฯ มีบริษัทจัดจ�าหน่ายที่เป็นของตนเอง และตัวแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศ เพ่ือกระจายความเส่ียงทางการตลาด  

และการขยายตลาดในเวลาเดียวกัน ปัจจุบัน บริษัทฯ มีตัวแทนจัดจ�าหน่ายรายใหญ่กระจายตามภูมิภาคที่ส�าคัญทั่วโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 

อังกฤษ เยอรมนี ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน ญี่ปุ่น และอินเดีย และมีบริษัทย่อยที่เป็นพ้ืนฐานการจัดจ�าหน่ายทั้งส้ิน 5 บริษัท ใน 5 ประเทศ  

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอินเดีย

 •  ด้านการค้าปลีก (Retail Base)

  บริษัทฯ มีบริษัทย่อยที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการค้าปลีก ประกอบด้วยร้านค้าปลีกของบริษัทเอง และการจัดจ�าหน่าย

ผ่านระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชียและตะวันออกกลาง เพ่ือเข้าถงึกลุ่มผู้บริโภคเคร่ืองประดับโดยตรง ปัจจบุนัมี 4 บริษทัในไทย อนิโดนีเซยี 

เวียดนาม และอังกฤษ

 จากสภาพเศรษฐกจิโลกในช่วงคร่ึงปีแรกของ ปี 2559 เศรษฐกจิยังคงชะลอตัว อกีทัง้ ผลกระทบจาก Brexit  ท�าให้เกดิความไม่แน่นอน

ทางเศรษฐกิจและการเมืองในสหภาพยุโรป ที่ส่งผลต่อตลาดเงินท�าให้เงินปอนด์อ่อนค่าลงมากที่สุดในรอบ 31 ปี อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปี

หลังของปี 2559 จากความชัดเจนทางด้านการเมืองในสหรัฐอเมริกาส่งผลให้เศรษฐกิจมีแนวโน้มดีข้ึน ส่งผลดีต่อเน่ืองในปี 2560 รวมทั้ง

เศรษฐกจิสหรัฐอเมริกาฟ้ืนตัวต่อเน่ือง เป็นแรงผลักดันให้ตลาดทัว่โลกได้รับอานิสงส์ ไม่ว่าจะเป็นตลาดยุโรปหรือเอเชีย อาท ิเยอรมนี ฝร่ังเศส 

จีน และญี่ปุ่น

 จากภาวะทางเศรษฐกิจของอเมริกาและกลุ่มยุโรปและการคล่ีคลายทางการเมือง และความชัดเจนในแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคยุโรป รวมถึงการที่ค่าเงินบาทมีทิศทางแข็งค่าขึ้นในปี 2560 ได้ส่งผลให้ราคาทองค�าในช่วงสิ้นปีปรับตัวลดลงและเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

เม่ือเทยีบกบัต้นปี ตามทีก่ล่าวมาข้างต้นจงึส่งผลให้ความผันผวนของราคาทองค�าและเน้ือเงนิลดลง โดยดูได้จากราคาเฉล่ียของการเปล่ียนแปลง

อยู่ที่ 0.7% และ (0.3%) ตามล�าดับ 

   ราคาทองค�า (USD) / ออนซ์     ราคาเงิน (USD) / ออนซ์
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 ด้านการตลาดและการแข่งขัน บริษัทฯ ได้แบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้:- 

 กลุ่มสินค้าที่ผลิตและออกแบบร่วมกับลูกค้า (ODM) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71 ของรายได้จากการขายของปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ  

ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมทีมี่ศกัยภาพในการเติบโตทัง้ในตลาดสหรัฐอเมริกาและยุโรปเป็นหลัก  สืบเน่ืองจากปัจจยัด้านเศรษฐกจิ

ที่มีการฟื้นตัวทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยในปี 2560  ส่งผลให้มีการสั่งซ้ือสินค้าเพิ่มขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาความสามารถใน

การออกแบบและการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมต้นทุนทางการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งมุ่งเน้นการผลิต (Production) สินค้าจ�านวน

มากที่มีคุณภาพระดับสากลที่มาจากการช่างฝีมือที่ทุ่มเทด้วยหัวใจและเอาใจใส่ทุกรายละเอียด (Mass Craftsmanship) เพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม และมุ่งเน้นการบริหารจัดจ�าหน่าย (Distribution) ที่เป็นของตนเองที่กระจายในภูมิภาคที่ส�าคัญ

ของโลก (Global Distribution Base) อันได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมนี

 กลุ่มสินค้าแบรนด์ตนเอง (OBM) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของรายได้จากการขายของปี 2560 บริษัทมีกลยุทธ์ในการขยาย 

เครือข่ายค้าปลีกสินค้าเคร่ืองประดับแบรนด์ตนเอง เพ่ือเพ่ิมความมีเสถียรภาพให้กับธุรกิจของกลุ่มบริษัทในระยะยาว จึงมุ่งเน้นการขยาย

ธุรกิจผ่าน 3 ช่องทางหลัก คือ ช่องทางค้าปลีก (Retail) ช่องทางค้าส่ง (Wholesale) และช่องทาง E-Channel ด้านช่องทางค้าปลีก (Retail) 

มุ่งพัฒนาขยายธุรกิจค้าปลีกผ่านทางร้านค้าปลีกของตนเอง และแฟรนไชส์ มุ่งเน้นประเทศในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลางที่มีอัตรา 

การเติบโตของเศรษฐกจิ ด้านช่องทางค้าส่ง (Wholesale) มุ่งเน้นการค้าส่งเคร่ืองประดับไปยังผู้ค้าปลีกรายใหญ่และรายย่อย ทัง้ในสหรัฐอเมริกา 

ฝรั่งเศส และอินเดีย และด้านช่องทาง E-Channel ได้มุ่งเน้นขยายฐานการจัดจ�าหน่ายผ่านช่องทาง E-Commerce และ TV Shopping ในยุโรป  

โดยเฉพาะในอังกฤษ และเยอรมนี 

 ทั้งนี้ เพื่อความยั่งยืนของกิจการ บริษัทฯ จึงมุ่งบริหารจัดการทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนโยบายสร้างความ

สมดุลของสัดส่วนยอดขายสินค้ารับจ้างออกแบบและผลิต (ODM) 50% และสินค้าแบรนด์ของตนเอง (OBM) 50%

 อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับของประเทศไทยพ่ึงพาการส่งออกเป็นหลักพิจารณาได้จากมูลค่าการส่งออกที่สูงถึง 12,842 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 435,399 ล้านบาท ส่งออกเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถใน

การแข่งขันของอุตสาหกรรมฯ นี้ ในตลาดโลกได้อย่างดีเยี่ยมและต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน 

 ส�าหรับแนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมคาดว่าจะมีการแข่งขันทีรุ่นแรงข้ึนทัง้ด้านราคาและคณุภาพสินค้า อนัเน่ืองจากมีผู้ประกอบการเป็น

จ�านวนมากในอตุสาหกรรมน้ี ดังน้ันผู้ผลิตจงึต้องมีการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ให้มีประสิทธภิาพมากย่ิงข้ึน รวมทัง้มีการหาตลาดใหม่ๆ 

เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายส�าคัญ อีกทั้งต้องมีการพัฒนาตลาดค้าปลีกแบรนด์ของตนเองเพื่อกระจายความเสี่ยง

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

 • รายได้รวม

 รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2560 และ 2559 จ�านวน 2,951 ล้านบาท และ 2,915 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�านวน 36 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.23 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากฐานจัดจ�าหน่ายที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญ ซึ่งมีรายละเอียดตาม

ตาราง ดังนี้

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

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

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

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

-   จัดจ�าหน่าย 977 33.41% 603 20.69% 683 23.14% 80 13.27%

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

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

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

 รายได้จากลูกค้ารายหลักการขายของบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการผลิต 1,282 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.44 รายได ้

จากการจัดจ�าหน่ายจ�านวน 683 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.14 และรายได้จากการค้าปลีกจ�านวน 948 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.12 

โดยมีสาเหตุการเพิ่ม (ลดลง) ของรายได้ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

 รายได้จากการผลิตลดลงจาก 1,321 ล้านบาท เป็น 1,282 ล้านบาท เนือ่งจากไตรมาส 4 ปีก่อนฐานการผลติได้รบัค�าสัง่ซื้อจากลกูค้า

รายใหญ่เป็นจ�านวนมาก

 รายได้จากการจัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นจาก 603 ล้านบาท เป็น 683 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและก�าลังการซื้อที่เพิ่ม

มากข้ึนของกลุ่มสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา โดยฐานการจัดจ�าหน่ายสามารถขยายฐานลูกค้าให้กว้างข้ึนจากเดิมเป็นผลจากการมุ่งเน้น

กลยุทธ์การหาลูกค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพสูง 
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 รายได้จากการค้าปลีกเพิ่มขึ้นจาก 907 ล้านบาท เป็น 948 ล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมทั้ง

ธุรกิจค้าปลีกในประเทศมีการขยายฐานลูกค้าและมีการการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

 • รายได้อื่น

 บริษทัฯ มีรายได้อืน่ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับจากเงนิฝากธนาคาร และดอกเบีย้จากเงนิให้กูยื้มแก่บริษทัในเครือและทีเ่กีย่วข้อง จ�านวน 

4 ล้านบาท รายได้อื่นๆและรายได้จากการให้บริการอื่นๆ จ�านวน 34 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจ�านวน 38 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนจ�านวน  

46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.76 เนื่องจากในปี 2559 มีผลก�าไรจากดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือและที่เกี่ยวข้อง จ�านวน 

4 ล้านบาท ก�าไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย จ�านวน 12 ล้านบาท รายได้จากการขายห้องชุด จ�านวน 14 ล้านบาท ก�าไรจากความ

ผันผวนของราคาวัตถุดิบ อีกทั้งรายได้อื่นๆ จากการให้เช่าทรัพย์สินของบริษัทย่อยในประเทศ และรายได้จากการให้บริการอื่นๆ 

 • ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายขายและบริหาร

งบการเงินรวม
ปี 2560 ปี 2559 เพิ่ม / (ลด)

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

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

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

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

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

     - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 521 17.89% 560  19.78% (39) (6.96%)

 • ต้นทุนขาย

  บริษัทฯ มีต้นทุนขายจ�านวน 2,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 39  ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.91 จากปีก่อนโดยเพิ่มขึ้น

ตามสัดส่วนรายได้จากการขาย อย่างไรก็ตามจากความสามารถในการควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงผลให้อัตราก�าไร 

ขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจ�านวน 952 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.48 

หากพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลง 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.90 อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง 39 ล้านบาท  

หรือคดิเป็นร้อยละ 6.96 เป็นผลจากการควบคมุต้นทนุและบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธภิาพ ทัง้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษทัฯ  
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รายได้จากการค้าปลีก
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 • ก�าไร

งบการเงินรวม
ปี 2560 ปี 2559 เพิ่ม / (ลด)

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

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

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

ก�าไรขั้นต้น 829 28.46% 786 27.76% 43 5.47%

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

ขาดทุนจากการด�าเนินงาน (123) (4.22%) (232) (8.19%) 109 (46.98%)

ต้นทุนทางการเงิน 84 2.88% 76 2.68% 8 10.53%

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (15) (0.51%) (90) (3.18%) 75 (83.33%)

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

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ (163) (5.60%) (281) (9.93%) 118 (41.99%)

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 2 0.07% (2) (0.07%) 4 (200.00%)

ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (161) (5.53%) (283) (10.00%) 122 (43.11%)

 • ก�าไรขั้นต้น

  บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้น 829 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�านวน 43 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.47 จากปีก่อน เป็นผลจากยอด

ขายที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงการควบคุมและการบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปี 2560

 • ขาดทุนจากการด�าเนินงาน

 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด�าเนินงานปี 2560 จ�านวน 123 ล้านบาท เนื่องจากอัตราก�าไรขั้นต้นที่ปรับปรุงดีขึ้น และค่าใช้จ่ายใน

ขายและบริหารที่ลดลง รวมถึงผลขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนที่ปรับตัวลดลง 75 ล้านบาทหรือร้อยละ 83.33 เน่ืองจากปีก่อนเงิน 

ปอนด์สเตอร์ลิงอ่อนค่าเป็นผลจากเหตุการณ์สหราชอาณาจักรตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) จึงส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีผลขาดทุน

จากอัตราแลกเปลี่ยน 90 ล้านบาท

 • ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ�านวน 161 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 122 ล้านบาท หรือคิดเป็น

อัตราขาดทุนสุทธิเท่ากับร้อยละ 43.11 เน่ืองจากอัตราก�าไรข้ันต้นที่เพ่ิมข้ึน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในขายและบริหารและขาดทุนจากอัตราแลก

เปลี่ยนลดลงตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

 ส�าหรับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ปี 2560 อยู่ที่ (7.62%) เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ระดับ (11.96%) เนื่องจากขาดทุนส่วน

ที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง ตามเหตุผลที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อก�าไร

 ส�าหรับผลการด�าเนินงานของปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 
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3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

 • ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ตารางงบแสดงฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ ประจ�าปี 2560 และ 2559

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธันวาคม 2560 % 31 ธันวาคม 2559  %

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 218 5.17% 455 9.60%

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงิน 1 0.02% 2 0.04%

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 402 9.53% 464 9.79%

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 26 0.62% 26 0.55%

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 1,868 44.30% 1,975 41.66%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 41 0.97% 50 1.05%

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,556 60.61% 2,972 62.69%

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย 90 2.13% - 0.00%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,571 37.25% 1,769 37.31%

รวมสินทรัพย์ 4,217 100.00% 4,741 100.00%

 • คุณภาพของสินทรัพย์

  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,217 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 524 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.05 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน

ลดลงจ�านวน 416 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินสด และเงินฝากธนาคาร เนื่องจากการช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นหรือตั๋วแลก

เงินและการช�าระเงินกู้ยืมระยะยาว การลดลงของลูกหนี้และและสินค้าคงเหลือ จากผลของการปรับปรุงการการบริหารสินทรัพย์ให้ใประสิทธิ

ภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามในปี 2560 บริษัทฯ มีแผนการขายที่ดินรอการพัฒนาบางส่วนจึงมีการจัดประเภททรัพย์สินดังกล่าวเป็นสินทรัพย ์

ที่ถือไว้เพื่อขาย

 • การด้อยค่าของสินทรัพย์

  ความเพียงพอของการตั้งส�ารองหรือค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน

 • ลูกหนี้การค้า และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

                                          หน่วย : ล้านบาท

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2560 2559

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 1 - 1

ค้างช�าระ    

     ไม่เกิน 3 เดือน 3 2 1

      3 – 6 เดือน 2 2 -

      6 – 12 เดือน 1 2 (1)

      มากกว่า 12 เดือน 30 30 -

รวม 37 36 1

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (29) (28) (1)

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ 8 8 -

 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จ�านวน 8 ล้านบาทเท่ากับงวดเดียวกันของปีก่อน 
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                        หน่วย : ล้านบาท

อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�าหนดช�าระ
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2560 2559

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 195 277 (82)

ค้างช�าระ    

     ไม่เกิน 3 เดือน 142 118 24

      3 – 6 เดือน 17 13 4

      6 – 12 เดือน 13 22 (9)

      มากกว่า 12 เดือน 46 51 (5)

รวม 413 481 (68)

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (44) (51) 7

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ 369 430 (61)

 บริษทัฯ มีลูกหน้ีการค้าสุทธขิองลูกหน้ีการค้ากจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั รวมทัง้ส้ิน 369 ล้านบาท ซึง่ลดลงจากปีก่อน 61 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นการลดลงร้อยละ 14.19 โดยส่วนใหญ่ลดลงจากยอดลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระจ�านวน 82 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของยอด

ขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี รวมทั้งการปรับปรุงการบริหารจัดการระยะเวลาสินเชื่อลูกหนี้ให้ดีขึ้น 

 •  สินค้าคงเหลือ

                          หน่วย : ล้านบาท

สินค้าคงหลือ 2560 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

สินค้าส�าเร็จรูป 1,293 1,277 16

งานระหว่างท�า 281 350 (69)

วัตถุดิบ 496  536 (40)

วัสดุโรงงาน 14 13 1

สินค้าระหว่างทาง 2 1 1

รวม 2,086 2,177 (91)

หัก รายการปรับลดราคาทุนเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (218) (202) (16)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 1,868 1,975 (107)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินค้าคงเหลือเป็นจ�านวน 2,086 ล้านบาท มียอดลดลงจากสิ้นปี 2559 จ�านวน 

91 ล้านบาท ซึ่งลดลงในส่วนของงานระหว่างท�า เนื่องจากปีก่อนมีค�าสั่งซื้อขนาดใหญ่ในช่วงไตรมาสที่ 4  

 ส�าหรับรายการปรับลดราคาทนุเป็นมูลค่าสุทธทิีจ่ะได้รับ ผู้บริหารได้พิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างเพียงพอ

และเหมาะสมเป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดของบริษัท
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4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัทฯ

 4.1  แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

 • ส่วนประกอบงบกระแสเงินสด

 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงานเพ่ิมข้ึนจาก (112) ล้านบาท เป็น 12 ล้านบาท เน่ืองจากขาดทุนจาก 

การด�าเนินงานลดลง และการบริหารทรัพยากรทั้งด้านลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือของบริษัทได้ดีขึ้น

 จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนเพ่ิมข้ึนจาก (78) ล้านบาท เป็น 44 ล้านบาท เน่ืองจากได้เงินมัดจ�ารับตามสัญญา 

จะซื้อจะขายที่ดินรอการพัฒนารวมถึงเงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหน้ีพันธบัตรรัฐบาลที่ครบก�าหนด กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

จึงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปีก่อนกระแสเงินสดใช้ไปในการเปิด flagship shop ที่ฝรั่งเศส ในช่วงกลางปี 2559

 จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลงจาก 222 ล้านบาท เป็น (310) ล้านบาท เน่ืองจากมีการช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

และตั๋วแลกเงิน รวมถึงการช�าระเงินกู้ยืมระยะยาว 

 จากทั้งกิจกรรมด�าเนินงาน ลงทุน และจัดหาเงิน กลุ่มบริษัท มีเงินสดสุทธิประจ�าปี 2560 ลดลงจ�านวน 237 ล้านบาท และเมื่อรวม

กับเงินสดต้นงวด 455 ล้านบาท ท�าให้มีเงินสด ณ วันสิ้นงวด เท่ากับ 218 ล้านบาท

ตารางงบกระแสเงินสดเปรียบเทียบ ประจ�าปี 2560 และ 2559

                      หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) การด�าเนินงาน 12 (112)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) การลงทุน 44 (78)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) การจัดหาเงิน (310) 222

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 17 65

กระแสเงินสดสุทธิ (237) 97

เงินสด ณ วันต้นงวด 455 358

เงินสด ณ วันสิ้นงวด 218 455

 • หนี้สิน

 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,188 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 348 ล้านบาท โดยหนี้สินหมุนเวียนลดลงจ�านวน 329 ล้านบาท 

เนื่องจากการตั๋วแลกเงิน 143 ล้านบาท  และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 115 ล้านบาทส่งผลให้หนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ในระดับ 1.08  เท่า 

ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัท ยังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง

 • ส่วนของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 2,204 ล้านบาท เป็น 2,029 ล้านบาท เนื่องจากผลขาดทุนจากการด�าเนินงานปีปัจจุบัน

 

 4.2 รายจ่ายลงทุน

  บริษัทฯ ลงทุนทั้งสิ้นจ�านวน 38 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

  1) การลงทุนของฐานการผลิตประมาณ 21 ล้านบาท เป็นการปรับปรุงพ้ืนที่โรงงานของ บมจ.แพรนด้า จิวเวลร่ี และ บจก.  

แพรนด้า เวียดนาม รวมถึงเพื่อทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์เดิม 

  2) การลงทุนของฐานค้าปลีก และฐานจัดจ�าหน่าย จ�านวน 17 ล้านบาท หลักๆ เกิดจากการปรับปรุงส�านักงาน บ. พรีม่าโกลด์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล รวมถึงขยายร้านค้าสาขาใหม่ๆ เพื่อบริการลูกค้าและกระจายสินค้าอย่างทั่วถึง
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 4.3 ความสามารถในการช�าระหนี้และการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่สามารถด�ารงอัตราส่วนทางการเงิน DSCR Ratio ตามอัตราที่ระบุในสัญญาเงินกู้ (ไม่ต�่ากว่า 

1.25 เท่า) เนื่องจากในระหว่างปี 2560  ยอดขายของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัว ท�าให้ต้องหาแหล่งเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มเติม เพื่อให้เพียงพอ

ต่อการด�าเนินธุรกิจ ท�าให้ยอดหน้ีสินสูงข้ึนดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จึงได้ส่งจดหมายถึงธนาคารเพ่ือขอผ่อนผันการด�ารงอัตราส่วน 

DSCR ตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ ทั้ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ อยู่ในระหว่างด�าเนินการขอจดหมายเพื่ออนุมัติการผ่อนปรนเงื่อนไขจากผู้ให้กู้

5. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�าเนินงานในอนาคต

 • อัตราแลกเปลี่ยน

 หากเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ยูโร และปอนด์สเตอริง ยังคงแข็ง (อ่อน) ค่าอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้บริษัทฯ อาจมียอดขายลดลง 

(เพิ่มขึ้น) และมีผลขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน อย่างมีนัยส�าคัญต่อก�าไรสุทธิ 

 • ราคาวัตถุดิบ

 ทองค�าและเน้ือเงนิเป็นวัตถดิุบ ทีมี่สัดส่วนอย่างมีนัยส�าคญัต่อต้นทนุสินค้า ดังน้ันหากราคาทองค�าและเน้ือเงนิมีความผันผวนสูง (ต�า่) 

หรือมีการปรับราคาขึ้น (ลง) อย่างรวดเร็ว จะส่งผลต่อการชะลอ (เพิ่ม) ค�าสั่งซื้อ 

 • การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

 บริษัทย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 มีผลเลิกกิจการตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 

2561 เป็นต้นไป ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวอยู่ในระหว่างการช�าระบัญชี ทั้งนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวไม่ใช่ส่วนงานที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทฯ ดัง

นัน้จึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินรวม ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรัพย์ของบริษัท

ย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG เพิ่มขึ้นจ�านวน 386 ล้านบาท
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  ส�าหรับงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

อัตราส่วนทางการเงิน  2560 2559 2558 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง1 (เท่า) 1.38 1.36 1.50 1.98

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว2 (เท่า) 0.32 0.41 0.45 0.64

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด3 (เท่า) 0.01 (0.06) - 0.04

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า4 (เท่า) 6.03 5.43 5.13 4.84

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย5 (วัน) 60 66 70 74

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ6 (เท่า) 1.78 1.71 1.64 1.89

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย7 (วัน) 203 210 220 191

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้8 (เท่า) 3.70 3.85 4.48 4.57

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย9 (วัน) 97 93 80 79

Cash cycle10 (วัน) 165 183 209 186

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร  (Profitability ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น11 (%) 28.44 27.77 30.01 30.39

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน12 (%) (4.21) (8.21) (4.22) (0.22)

อัตราก�าไรอื่น13 (%) 1.33 2.51 2.02 1.37

อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร14 (%) (9.41) 48.33 (0.70) (821.23)

อัตราก�าไรสุทธิ15 (%) (5.47) (9.72) (1.91) 4.36

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น16 (%) (7.62) (11.96) (2.12) 5.42

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน  (Efficiency ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์17 (%) (3.60) (6.06) (1.21) 3.19

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร18 (%) (4.61) (10.99) 2.15 14.31

อัตราการหมุนของสินทรัพย์19 (เท่า) 0.66 0.62 0.63 0.73

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน  (Financial policy ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น20 (เท่า) 1.08 1.15 0.82 0.69

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย21 (เท่า) 1.17 (0.46) 1.29 1.96

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (cash basis) 22 (เท่า) 0.06 (0.50) - 0.12

อัตราการจ่ายเงินปันผล23 (%) -   (1,518.41) 91.62 55.86
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หมายเหตุ

 1  อัตราส่วนสภาพคล่อง = สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน
 2  อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว = (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด + ลูกหน้ีการค้าและ 

  ตั๋วเงินรับ) / หนี้สินหมุนเวียน

 3  อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน / หนี้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
 4  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า = ขายสุทธิ / (ลูกหนี้การค้าก่อนหนี้สงสัยจะสูญ + ตั๋วเงินรับการค้า) (เฉลี่ย)
 5  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
 6  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ = ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉล่ีย) *เอาเฉพาะสินค้าส�าเร็จรูปไม่รวมสินค้าระหว่าง 

  ผลิต สินค้าระหว่างทาง และวัตถุดิบ
 7  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 
 8  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ = ซื้อหรือต้นทุนขาย / (เจ้าหนี้การค้า + ตั๋วเงินจ่ายการค้า) (เฉลี่ย)
 9  ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย = 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้เฉลี่ย 

 10  Cash Cycle = ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย

 11  อัตราก�าไรขั้นต้น = ก�าไรขั้นต้น / ขายสุทธิ

 12  อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน = ก�าไรจากการด�าเนินงาน / ขายสุทธิ
 13  อัตราก�าไรอื่น = ก�าไรที่ไม่ได้มาจากการด�าเนินงาน / รายได้รวม

 14  อัตราส่วนเงินสดต่อการท�าก�าไร = กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน / ก�าไรจากการด�าเนินงาน
 15  อัตราก�าไรสุทธิ = ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / รายได้รวม
 16  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)
 17  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
 18  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ + ค่าเส่ือมราคาและตัดจ�าหน่าย) /  

  สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)
 19  อัตราการหมุนของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
 20  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น
 21  อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย = กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน + ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�าเนินงาน + ภาษี /  

  ดอกเบี้ยจ่ายจากการด�าเนินงานและลงทุน
 22  อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน (cash basis) = กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน / (การจ่ายช�าระหน้ีสิน +  

  รายจ่ายลงทุน + ซื้อสินทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย )
 23  อัตราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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 คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงนิรวมของบริษทั แพรนด้า จวิเวลร่ี จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และงบการเงนิ

เฉพาะกิจการของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ�ากัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�าปี งบการเงิน 

ดังกล่าวจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อก�าหนดของ 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท�าและน�าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งมีการ 

เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบงบการเงิน และแสดง 

ความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข

 

 คณะกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลกิจการ รวมทั้งได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง และให้ด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุม

ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดความม่ันใจอย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะ 

ด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ โดยคณะกรรมการบริษัท 

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการทีเ่ป็นอสิระ ท�าหน้าทีส่อบทานนโยบายการบญัชี และคณุภาพของรายงานทางการเงนิ 

สอบทานระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน 

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท  

คือ บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ในการตรวจสอบนั้นคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทีรั่บรองทัว่ไป โดยความเห็นของผู้สอบบญัชีได้ปรากฎในรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงาน

ประจ�าปีแล้ว

 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถสร้างความเช่ือม่ันอย่าง 

มีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ส�าหรับปีส้ินสุด ณ วันที่ 31ธันวาคม 2560 ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน 

และกระแสเงินสดถูกต้อง ตามควรในสาระส�าคัญ และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

  นายปรีดา  เตียสุวรรณ์

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไรขาดทุนรวม งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน 
ของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่ส�าคัญ และ     ได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ�ากัด (มหาชน)  
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ  
ตามที่ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
ส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ 
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่าน้ี 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน 
ของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเร่ืองเหล่าน้ีด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนอง 
ต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวม 
วิธีการตรวจสอบส�าหรับเรื่องเหล่าน้ีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้
 รายได้จากการขายสินค้าถอืเป็นรายการบญัชีทีส่�าคญัของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากจ�านวนรายได้ทีบ่นัทกึในบญัชี ส่งผลโดยตรงต่อก�าไรขาดทนุ
ประจ�าปีของกลุ่มบริษทั ประกอบกบักลุ่มบริษทัด�าเนินธรุกจิหลักในส่วนงานผลิต  จดัจ�าหน่ายและค้าปลีกเคร่ืองประดับ ท�าให้มีลูกค้าจ�านวนมากราย
ซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัท โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชี สอบทาน
ใบลดหน้ีที่บริษัทฯและบริษัทย่อยออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันส้ินรอบระยะเวลาบัญชี และท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได ้
เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประมาณการค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือส�าหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเส่ือมสภาพ 
ซึ่งข้ึนอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งท�าให้เกิด 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธกีารและข้อสมมติฐานทีฝ่่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยท�าความเข้าใจ
เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ และสอบทานความสม�่าเสมอในการใช้เกณฑ์ดังกล่าวและวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลระยะเวลาการถอืครองและการเคล่ือนไหวของสินค้าคงเหลือเพ่ือระบถุงึกลุ่มสินค้าทีมี่ข้อบ่งช้ีว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าทีช้่ากว่าปกติ รวมถงึ
วิเคราะห์เปรียบเทียบจ�านวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ใน งบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 และข้อ 14 การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเป็นการประมาณการ
บญัชีทีส่�าคญัทีต้่องอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมากในการประมาณการ ผลขาดทนุทีอ่าจเกดิข้ึนจากการเกบ็เงนิจากลูกหน้ีไม่ได้ ซึง่ท�าให้
เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ของลูกหนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติฐานที่บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ในการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้โดยท�าความเข้าใจ
เกณฑ์ที่ใช้และสอบทานการวิเคราะห์อายุหนี้ พิจารณาประสบการณ์การเก็บเงิน ระยะเวลาให้สินเชื่อและการรับช�าระหนี้ภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
พิจารณาลูกหนี้ที่มีข้อโต้แย้งหรือถูกฟ้องร้องโดยบริษัทฯและบริษัทย่อย นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทดสอบการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัย จะสูญ 

การปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเป็นจ�านวนเงินรวม 648 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30  
ของหน้ีสินรวม (งบการเงนิเฉพาะกจิการจ�านวน 479 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 30 ของหน้ีสินรวม) ตามรายละเอยีดทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 23 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมดังกล่าว กลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ หากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข 
ทางการเงินดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการเรียกคืนเงินกู้ดังกล่าวจากผู้ให้กู้ รวมถึงการจัดประเภทจากหน้ีสินไม่หมุนเวียนเป็นหน้ีสินหมุนเวียน  
ซึ่งอาจส่งผลต่อการด�าเนินงานต่อเนื่องของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้
 ข้าพเจ้าได้อ่านสัญญาเงินกู้ และท�าความเข้าใจและประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้
ของฝ่ายบริหาร และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว ทดสอบการค�านวณอัตราส่วนทางการเงินว่าเป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา สอบทานการจัดประเภทของเงินกู้ยืมดังกล่าว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย
สุทธิเป็นจ�านวน 651 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวม การพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยต้องอาศัยดุลยพินิจ 
ที่ส�าคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ ผลการด�าเนินงานในอนาคต การก�าหนดอัตราคิดลดและข้อสมมติฐานที่ส�าคัญ ซึ่งท�าให้เกิด
ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
 ข้าพเจ้าได้สอบถามฝ่ายบริหารถึงแผนการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท และอ่านรายงานการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อย รวมทั้ง
ท�าความเข้าใจและทดสอบข้อสมมติฐานที่ส�าคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากเงินลงทุน 
ในบริษัทย่อยและอัตราคิดลดที่ใช้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่างๆของกลุ่มบริษัท 
และของอตุสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการค�านวณมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคนืของเงนิลงทนุในบริษทัย่อยตามข้อมูลและข้อสมมติฐานดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลอื่น 
 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง งบการเงินและรายงาน 
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเช่ือม่ันในรูปแบบใดๆ  
ต่อข้อมูลอื่นนั้น
 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญ
กับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 
 เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของกลุ่มบริษัทตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพ่ือให้ มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน
 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
และรับผิดชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู้่บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการแสดงข้อมูลทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริง
อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
 ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการด�าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ือง 
ทีเ่กีย่วกบัการด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีทีมี่เร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชีส�าหรับกจิการทีด่�าเนินการต่อเน่ืองเว้นแต่ผู้บริหารมีความต้ังใจ
ที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 

PRANDA
รายงานประจ�าปี 2560152



ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่
ด้วย ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือม่ันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถอืว่ามีสาระส�าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทีขั่ดต่อข้อเทจ็จริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่าน้ี
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
 • ระบุและประเมินความเส่ียงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธกีารตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่าน้ัน และได้หลักฐานการสอบบญัชีทีเ่พียง
พอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็น
ผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 • ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�า

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัย
ส�าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด�าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีมี่สาระส�าคญั ข้าพเจ้า
จะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมูลทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดัง
กล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด�าเนิน
งานต่อเนื่องได้

 • ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงิน 
  แสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
 • รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกับข้อมลูทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายใน 
  กลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ ต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน 
  ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกบัผู้มีหน้าทีใ่นการก�ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเด็น
ทีมี่นัยส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีมี่นัยส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับ
ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ 
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
 จากเร่ืองทัง้หลายทีส่ื่อสารกบัผู้มีหน้าทีใ่นการก�ากบัดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ทีมี่นัยส�าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิในงวด
ปัจจบุนัและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธบิายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไม่ให้
เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า 
เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะ  
จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2561
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งบการเงิน

บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 218,027,335       455,365,385       107,985,651       306,195,458       
เงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,415,757           1,545,856           -                         -                         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 401,629,901       463,678,707       780,704,117       940,247,092       
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 26,000,000         26,000,000         28,472,049         46,910,973         
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 -                         -                         -                         68,913,724         
สินคา้คงเหลือ 9 1,867,791,042    1,974,812,012    880,790,083       960,086,294       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 41,022,640         50,317,321         14,316,450         17,753,413         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,555,886,675    2,971,719,281    1,812,268,350    2,340,106,954    
สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 10 90,429,189         -                         90,429,189         -                         

2,646,315,864    2,971,719,281    1,902,697,539    2,340,106,954    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 11 31,018,475         33,723,099         25,650,000         25,000,000         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         651,265,081       842,083,385       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 13 8,978,837           7,503,543           -                         -                         
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 15 50,167,394         76,616,339         49,027,274         75,476,219         
ลูกหน้ีอ่ืน 14 -                         31,776,084         -                         31,776,084         
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 8,208,123           10,778,988         8,208,123           22,358,008         
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         342,552,680       295,271,667       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 16 589,573,430       680,850,793       577,551,607       667,980,796       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 699,767,380       747,323,357       576,398,202       611,920,976       
สิทธิการเช่า 36,191,659         38,088,849         -                         -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 18 32,678,229         33,553,786         26,317,811         25,355,496         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 28 91,466,224         84,479,750         80,732,902         73,873,651         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,229,981         24,385,303         417,122              1,927,122           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,570,279,732    1,769,079,891    2,338,120,802    2,673,023,404    
รวมสินทรัพย์ 4,216,595,596    4,740,799,172    4,240,818,341    5,013,130,358    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

PRANDA
รายงานประจ�าปี 2560154



บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 19 311,167,843       439,316,549       194,960,034       340,000,000       
ตัว๋แลกเงิน 20 213,815,975       356,442,277       163,985,149       307,286,300       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21 593,091,017       708,230,122       401,580,853       518,767,730       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 50,000,000         639,833              50,000,000         -                         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22 49,309,722         -                         49,309,722         -                         
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 515,263,746       614,342,186       479,407,143       580,692,857       
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,185,851           3,634,853           -                         -                         
เงินมดัจาํรับตามสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินรอการพฒันา 10 67,594,500         -                         67,594,500         -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 51,039,193         59,391,606         12,026,104         22,139,449         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,853,467,847    2,181,997,426    1,418,863,505    1,768,886,336    
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
    ชาํระภายในหน่ึงปี 23 132,699,180       162,267,204       -                         -                         
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 200,185,795       190,847,830       186,583,423       173,138,498       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,181,047           1,301,946           -                         -                         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 334,066,022       354,416,980       186,583,423       173,138,498       
รวมหนีสิ้น 2,187,533,869    2,536,414,406    1,605,446,928    1,942,024,834    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

PRANDA
รายงานประจ�าปี 2560
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บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 409,529,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 409,529,000       409,529,000       409,529,000       409,529,000       
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 409,529,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 409,529,000       409,529,000       409,529,000       409,529,000       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 786,855,043       786,855,043       786,855,043       786,855,043       
ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน
   การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (58,427,507)        (58,427,507)        -                         -                         
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 52,000,000         52,000,000         41,000,000         41,000,000         
   จดัสรรแลว้ - สาํรองหุ้นสามญัซ้ือคืน 26 49,414,854         49,414,854         49,414,854         49,414,854         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,007,571,303    1,168,911,148    1,460,288,778    1,879,537,010    
หุ้นสามญัซ้ือคืน 26 (49,414,854)        (49,414,854)        (49,414,854)        (49,414,854)        
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 7,708,745           11,365,986         (62,301,408)        (45,815,529)        
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,205,236,584    2,370,233,670    2,635,371,413    3,071,105,524    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (176,174,857)      (165,848,904)      -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,029,061,727    2,204,384,766    2,635,371,413    3,071,105,524    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,216,595,596    4,740,799,172    4,240,818,341    5,013,130,358    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

PRANDA
รายงานประจ�าปี 2560156



บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุน
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 2,912,858,473        2,831,440,512         2,209,747,673      2,161,637,262     
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 3,785,749               4,411,627                4,912,857             4,300,238            
   เงินปันผลรับ 12,13 -                             -                              -                           53,815,762          
   กาํไรจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                             12,123,006              -                           -                          
   อ่ืน ๆ 34,051,663             66,975,934              69,854,667           81,877,365          
รวมรายได้ 2,950,695,885        2,914,951,079         2,284,515,197      2,301,630,627     
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 2,084,361,072        2,045,158,302         1,861,172,850      1,762,884,845     
ค่าใชจ่้ายในการขาย 430,861,124           458,383,070            80,588,593           82,209,198          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 520,224,030           560,294,759            283,716,151         295,479,075        
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 15,090,268             90,023,006              34,657,881           95,373,439          
   ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                             -                              -                           30,083,766          
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (โอนกลบั) -                             -                              3,180,407             (17,681,416)         
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย 12 -                             -                              385,911,077         -                          
รวมค่าใช้จ่าย 3,050,536,494        3,153,859,137         2,649,226,959      2,248,348,907     
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (99,840,609)            (238,908,058)           (364,711,762)        53,281,720          
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 13.2 1,475,294               1,818,802                -                           -                          
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (98,365,315)            (237,089,256)           (364,711,762)        53,281,720          
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (84,260,423)            (75,999,873)             (61,395,721)          (56,135,227)         
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (182,625,738)          (313,089,129)           (426,107,483)        (2,853,507)           
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 28 2,430,372               (1,603,991)               6,859,251             1,532,408            
ขาดทุนสําหรับปี (180,195,366)          (314,693,120)           (419,248,232)        (1,321,099)           

การแบ่งปันขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (161,322,055)          (283,254,749)           (419,248,232)        (1,321,099)           
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (18,873,311)            (31,438,371)             

(180,195,366)          (314,693,120)           

กาํไรต่อหุ้น 30
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (0.4044)                   (0.7083)                   (1.0509)                (0.0033)                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

PRANDA
รายงานประจ�าปี 2560
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บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ขาดทุนสําหรับปี (180,195,366)          (314,693,120)           (419,248,232)        (1,321,099)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 14,347,602             62,472,287              -                           -                          
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 15 (16,485,879)            (37,410,358)             (16,485,879)          (37,410,358)         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,138,277)              25,061,929              (16,485,879)          (37,410,358)         

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 24 (43,126)                   6,681,647                -                           7,645,149            
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 28 10,782                    (1,388,401)               -                           (1,529,030)           
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนใน
    ภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (32,344)                   5,293,246                -                           6,116,119            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี (2,170,621)              30,355,175              (16,485,879)          (31,294,239)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (182,365,987)          (284,337,945)           (435,734,111)        (32,615,338)         

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ขาดทุน) (164,997,086)          (254,487,922)           (435,734,111)        (32,615,338)         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (ขาดทุน) (17,368,901)            (29,850,023)             -                           -                          

(182,365,987)          (284,337,945)           (435,734,111)        (32,615,338)         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

PRANDA
รายงานประจ�าปี 2560158
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บริษทั แพรนด้า จวิเวลรี� จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
ขาดทุนก่อนภาษี (182,625,738)         (313,089,129)          (426,107,483)       (2,853,507)          
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 84,288,399             87,542,319              54,138,297           57,647,659          
   ตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 2,484,400               2,484,400                -                           -                          
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,273,533               7,383,675                2,196,439             6,454,055            
   คา่ตดัจาํหน่ายส่วนลดมูลคา่ตราสารหนี�พนัธบตัรรัฐบาล (36,934) (36,933) (36,934)                (36,933)               
   หนี�สงสยัจะสูญ 21,359,238 27,122,453 212,887,898         13,663,880          
   ตดัจาํหน่ายหนี� สูญ 2,913,853 6,308,643 2,727,034             693,008               
   ตดัจาํหน่ายสินทรัพยอื์�น 3,524,847 2,476,702 3,457,047             2,476,702            
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิที�จะไดรั้บ (โอนกลบั) 16,166,232             (31,323,923)            (154,900)              (10,288,000)        
   รายไดเ้งินปันผลรับ -                             -                              -                           (53,815,762)        
   กาํไรจากการจาํหน่ายเครื�องจกัรและอุปกรณ์ (513,928)                (13,840,821)            (5,896)                  (13,756,412)        
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (1,475,294)             (1,818,802)              -                           -                          
   คา่ใชจ่้ายสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 16,335,344             19,976,455              14,839,372           21,754,945          
   ขาดทุน (กาํไร) จากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                             (12,123,006)            -                           30,083,766          
   คา่เผื�อการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (โอนกลบั) -                             -                              190,818,304         (17,681,416)        
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (3,250,046)             9,694,013                51,540,399           100,039,579        
   ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงินของเงินกูย้ืมระยะยาว 435,246                  262,316                   114,286                114,285               
   ดอกเบี�ยรับ (3,785,749)             (4,411,627)              (4,912,857)           (4,300,238)          
   คา่ใชจ่้ายดอกเบี�ย 76,347,941             69,853,822              59,289,580           55,179,751          
กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์   
   และหนี� สินดาํเนินงาน 34,441,344             (143,539,443)          160,790,586         185,375,362        
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง 
   ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 56,117,005             3,911,494                (43,829,130)         (156,718,720)      
   สินคา้คงเหลือ 90,854,738             (90,389,804)            79,451,111           (203,823,948)      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 7,195,811               10,848,913              1,526,535             7,791,962            
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 2,155,322               (4,100,851)              1,510,000             (1,218,399)          
หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง) 
   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น (96,740,379)           168,273,559            (87,678,607)         201,173,539        
   หนี� สินหมุนเวียนอื�น (7,313,020)             13,033,950              (8,752,952)           2,797,722            
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (7,040,505)             (6,348,239)              (5,742,130)           (6,253,466)          
   หนี� สินไม่หมุนเวียนอื�น (120,899)                209,828                   -                           -                          
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 79,549,417             (48,100,593)            97,275,413           29,124,052          
   จ่ายดอกเบี�ย (60,911,214)           (61,735,246)            (46,696,181)         (47,622,844)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (7,213,280)             (9,667,895)              (1,109,892)           (3,457,047)          
   รับคืนภาษีเงินได้ 113,981                  7,188,638                -                           -                          
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 11,538,904             (112,315,096)          49,469,340           (21,955,839)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษทั แพรนด้า จวิเวลรี� จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินลงทุนชั�วคราว - เงินฝากสถาบนัการเงินลดลง 130,099                  3,390,574                -                           -                          
เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนัลดลง (เพิ�มขึ�น) 2,704,624               (24,578,669)            (650,000)              (25,000,000)        
เงินสดรับจากเงินปันผล -                             3,815,777                -                           53,815,762          
เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น -                             (5,000,000)              -                           (42,498,546)        
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษทัยอ่ย -                             -                              -                           1,223                   
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี�พนัธบตัรรัฐบาลที�ครบกาํหนด 10,000,000             -                              10,000,000           -                          
ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (37,951,696)           (53,048,751)            (19,333,759)         (23,275,881)        
ซื�อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น (3,621,062)             (7,022,340)              (2,440,529)           (5,590,744)          
สิทธิการเช่าเพิ�มขึ�น -                             (17,435,973)            -                           -                          
เงินมดัจาํรับตามสญัญาจะซื�อจะขายที�ดินรอการพฒันา 67,594,500             -                              67,594,500           -                          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 1,322,210               16,484,424              5,907                    16,269,159          
เงินสดรับจากลูกหนี�การขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                             1,768,191                -                           1,768,191            
เงินสดรับจากดอกเบี�ย 3,389,630               4,026,698                922,739                22,168,675          
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 43,568,305             (77,600,069)            56,098,858           (2,342,161)          
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น (ลดลง) (128,148,706)         15,387,982              (145,039,966)       158,205,017        
เงินสดรับจากตั�วแลกเงิน 297,889,398           788,992,254            249,411,961         740,511,495        
ชาํระคืนตั�วแลกเงิน (455,000,000)         (620,000,000)          (405,000,000)       (620,000,000)      
เงินกูย้ืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น (ลดลง) 49,360,167             (49,167)                   50,000,000           -                          
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั�นจากบุคคลที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 48,250,000             -                              48,250,000           -                          
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 7,500,000               200,000,000            -                           -                          
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (136,506,710)         (115,764,411)          (101,400,000)       (93,400,000)        
จ่ายเงินปันผล -                             (20,059,750)            -                           (20,059,735)        
จ่ายคา่ธรรมเนียมทางการเงินของเงินกูย้ืมระยะยาว (75,000)                  (1,752,000)              -                           -                          
เงินสดรับจากการเพิ�มทุนในบริษทัยอ่ยโดยส่วนที�เป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สีย
   ที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,153,844               4,843,921                -                           -                          
ซื�อหุ้นสามญัซื�อคืน -                             (29,283,979)            -                           (29,283,979)        
เงินสดรับ (จ่าย) จากผูมี้ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (110,896)                60,919                     -                           -                          
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน (309,687,903)         222,375,769            (303,778,005)       135,972,798        
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ�มขึ�น 17,242,644             64,686,396              -                           -                          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ (237,338,050)         97,147,000              (198,209,807)       111,674,798        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 455,365,385           358,218,385            306,195,458         194,520,660        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 218,027,335           455,365,385            107,985,651         306,195,458        

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม
รายการที�ไม่ใช่เงินสด
   แปลงลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัของบริษทัฯ
      เป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั -                             -                              -                           409,964,718        
   รับชาํระคืนเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยโดยการหกักลบบญัชีเจา้หนี� อื�น - บริษทัยอ่ย -                             -                              -                           16,227,832          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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บริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  

1. ข้อมูลทั่วไป 
 บริษทั แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล  าเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองประดบั โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียน
ของบริษทัฯอยูท่ี่ 28 ซอยบางนา-ตราด 28 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีโรงงานตั้งอยูท่ี่
จงัหวดักรุงเทพมหานครและจงัหวดันครราชสีมา  

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี                   

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี                                 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี จ ากัด (มหาชน)                                   
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

   2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุน้โดยบริษทัฯ     
บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จ าหน่ายเคร่ืองประดบั ไทย 100 100 
บริษทั คริสตอลไลน์ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองประดบั ไทย 96 96 
บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จ ากดั ใหเ้ช่าหอพกั ไทย 83 83 
Pranda North America, Inc. จ าหน่ายเคร่ืองประดบั สหรัฐอเมริกา 100 100 
H.GRINGOIRE s.a.r.l. จ าหน่ายเคร่ืองประดบั ฝร่ังเศส 100 100 
Pranda UK Ltd. จ าหน่ายเคร่ืองประดบั สหราชอาณาจกัร 100 100 
Pranda Vietnam Co., Ltd. ผลิตและจ าหน่ายเคร่ืองประดบั เวยีดนาม 100 100 
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG จ าหน่ายเคร่ืองประดบั เยอรมนั 75 75 
Pranda Jewelry Private Limited จ าหน่ายเคร่ืองประดบั อินเดีย 51 51 
Pranda Trading (Shenzhen) Limited หยดุด าเนินงานในปี 2558 และ              

อยูร่ะหวา่งด าเนินการเลิกบริษทั 
จีน 100 100 

Guangzhou Pangda Zhubao Shoushi Youxian 
Gongsi 

หยดุด าเนินงานในปี 2556 และ              
อยูร่ะหวา่งด าเนินการเลิกบริษทั 

จีน 100 100 

     

PRANDA
รายงานประจ�าปี 2560

163



2 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ อตัราร้อยละของการถือหุน้ 

   2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ 
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ     
KSV Brand GmbH 
 (ถือหุน้โดย Pranda & Kroll GmbH & Co., KG) 

หยดุด าเนินงานในปี 2556 และ              
อยูร่ะหวา่งด าเนินการเลิกบริษทั 

เยอรมนั 75 75 

PDU (UK) Limited  
 (ถือหุน้โดย Pranda UK Limited) 

หยดุด าเนินงานในปี 2559  สหราชอาณาจกัร 100 100 

     
มีอ  านาจควบคุมโดยบริษทัยอ่ย     
PT Pranda Marketing Indonesia                      คา้ปลีกเคร่ืองประดบั อินโดนีเซีย 55 55 
   (มีอ  านาจควบคุมโดยบริษทั พรีม่าโกลด ์ 
   อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และมีส่วนไดเ้สียร้อยละ 55) 

    

เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2556 บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ
ได้ท าข้อตกลงกับผูถื้อหุ้นของ PT Pranda Marketing Indonesia โดยตกลงให้บริษทั พรีม่าโกลด ์              
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีอ  านาจในการควบคุมการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงาน
ของ PT Pranda Marketing Indonesia โดยผ่านทางคณะกรรมการส่วนใหญ่ของบริษทัดงักล่าว 
รวมถึงมีอ  านาจในการออกเสียงและส่วนไดเ้สียในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 55 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 
2556 ดงันั้นบริษทัฯจึงถือวา่บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัฯ 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้  านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
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จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจาก  
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหา
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค า
และค าศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
4.1 การรับรู้รายได้ 
 ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัของความเป็นเจา้ของ
สินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 รายไดค่้าเช่ารับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง โดยค านวณตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือ
ไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน  

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง  เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี                        

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัใน
การเบิกใช ้ 

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 
 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ โดยจะบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

4.4 สินค้าคงเหลอื 
 สินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท าแสดงมลูค่าตามราคาทุนตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนัก หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ

ไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ราคาทุนดงักล่าววดัมลูค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐาน ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง
และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบและวสัดุโรงงานแสดงมลูค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคา
ใดจะต ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้
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4.5 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
เม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯ       
ตดับัญชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงจ  านวนท่ีตัด
จ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ  

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมลูค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
ง) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี   

ราคาทุน  
จ) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคา

ทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี)   
 มลูค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ

สุดทา้ยของปี 
บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับมลูค่า
ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชม้ลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุน  
การท ารายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกั
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรวมอยูใ่นการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
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4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และ        
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  20  ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  10 - 40  ปี 
ส่วนปรับปรุงสินทรัพยเ์ช่า   ตามอายสุญัญาเช่า (2 - 40  ปี) 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3 - 13  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  2 - 20  ปี 
ยานพาหนะ  2 - 6  ปี 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่า
จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ขาย 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนจะถกูจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย เม่ือมลูค่าตามบญัชีท่ีจะไดรั้บคืนส่วน
ใหญ่มาจากการขาย มิใช่มาจากการใชสิ้นทรัพยน์ั้นต่อไป สินทรัพยจ์ะตอ้งมีไวเ้พื่อขายในทนัทีในสภาพ
ปัจจุบนัและการขายนั้นตอ้งมีความเป็นไปไดสู้งมาก สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนดงักล่าวจะหยุดคิดค่าเส่ือม
ราคาทนัที ณ วนัท่ีการจดัประเภทเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย และจะวดัมูลค่าดว้ยจ านวนท่ี
ต ่ากวา่ระหวา่งมลูค่าตามบญัชีกบัมลูค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย 

4.9 สิทธิการเช่า 
 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสม โดยตัดจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของ

ระยะเวลาเช่า ค่าตดัจ าหน่ายรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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4.10 การรวมธุรกจิ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ บริษทัฯและบริษทัย่อย    
(ผูซ้ื้อ) วดัมูลค่าตน้ทุนการซ้ือธุรกิจดว้ยผลรวมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม       
ณ วนัท่ีซ้ือ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุไดซ่ึ้งไดจ้ากการซ้ือบริษทัย่อยจะถูกวดัมูลค่าเร่ิมแรกในวนัท่ีได้
บริษทัยอ่ยนั้นมาท่ีมลูค่ายติุธรรม  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมลูค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ี
สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุน
การรวมธุรกิจ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

ค่าความนิยมแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้ในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุน และไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

4.11 ต้นทุนการกู้ยมื 
ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน
การแปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ  ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้ นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ  ากดัไดแ้ก่ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ซ่ึงมีอายกุารใหป้ระโยชน์ 
2-10 ปี 

บริษทัฯไม่มีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนแต่จะใชว้ิธีการ
ทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีทั้งในระดบัของแต่ละสินทรัพยน์ั้นและในระดบัของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสด บริษทัฯจะทบทวนทุกปีว่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวยงัคงมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน 
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4.13 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 
  นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญกับบริษัทฯ ผูบ้ริหารส าคัญ 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ  านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.14 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือ

เป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า
หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผกูพนัตาม
สัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอด
อายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.15 เงินตราต่างประเทศ 
  บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ

ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน  
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4.16 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าเม่ือมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ทั้งน้ีมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมลูค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมลูค่าจากการ
ใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้
อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลา
และความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใชแ้บบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้น
ถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการ
จ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่าง
เป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
ประมาณการท่ีใชก้  าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ัง
ล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูง
กว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวด
ก่อนๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไร
หรือขาดทุนทนัที 

4.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

เกิดรายการ 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ

เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพย์
ของบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงานของแต่ละประเทศ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน นอกจากนั้น บริษทัฯและบริษทัย่อยในประเทศไทยจดัให้มีโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

4.18 ประมาณการหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมลูค่าภาระผกูพนั
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.19 ภาษีเงินได้ 
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยในประเทศไทยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับ
หน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

  บริษทัยอ่ยในต่างประเทศค านวณภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีระบุในกฎหมายภาษีอากรของประเทศนั้น 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีทั้ งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบันทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้  

4.20 หุ้นทุนซ้ือคืน 
 หุ้นทุนซ้ือคืนแสดงมูลค่าในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนเป็นรายการหักจากส่วนของผูถื้อหุ้น

ทั้งหมด หากราคาขายของหุ้นซ้ือคืนสูงกว่าราคาซ้ือของหุ้นทุนซ้ือคืน บริษทัฯจะรับรู้ผลต่างเขา้บญัชี
ส่วนเกินมลูค่าหุน้ทุนซ้ือคืนและหากราคาของหุน้ทุนซ้ือคืนต ่ากวา่ราคาซ้ือของหุน้ทุนซ้ือคืน บริษทัฯจะน า
ผลต่างหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนให้หมดไปก่อน แลว้จึงน าผลต่างท่ีเหลืออยู่ไปหักจากบญัชี                    
ก าไรสะสม 

4.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือโอน

หน้ีสินใหผู้อ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) 
ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
ประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้
ขอ้มลูท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมลูค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมท่ีใชว้ดัมลูค่าและเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มลูท่ีน ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มลูราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมี                  
การวดัมลูค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 
 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ                    

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมี
ดงัน้ี 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุอง
หน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 
 ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ พิจารณา
จากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผื่อส าหรับ
สินคา้เก่าลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์
และมลูค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของ
พนักงาน 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ่ืนของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการ
ประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดีฟ้องร้องและการประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร และบริษทัย่อยมี

หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผล
ของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสิน
ดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 ในการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสด   

ท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากการลงทุนในบริษทัย่อย รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
ค านวณหามลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้น 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑท่ี์ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 985 894 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ีกิจการ

คิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 
ซ้ือสินคา้และวตัถุดิบ - - 280 235 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื - - 4 2 ตามสัญญาเงินกู ้
รายไดค่้าธรรมเนียมการค ้าประกนั - - 4 3 อตัราร้อยละ 1 ต่อปี 
ค่าบริการรับ - - 17 32 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าจดัการรับ - - 27 14 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย - - 3 5 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่านายหนา้จ่าย - - 3 5 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - - 2 5 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - - 50 ตามอตัราท่ีประกาศ 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ซ้ือวตัถุดิบ 171 284 171 284 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ค่าบริการรับ 1 1 1 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - - 4 ตามอตัราท่ีประกาศ 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ขายสินคา้ 13 9 8 7 ราคาปกติธุรกิจใกลเ้คียงกบัท่ีกิจการ

คิดกบัลูกคา้รายอ่ืน 
ซ้ือสินคา้ 58 67 1 2 ราคาเทียบเคียงราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื 2 2 - - ตามสัญญาเงินกู ้
ค่าบริการรับ 1 1 1 1 เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย 1 2 - - เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1 - - - เกณฑท่ี์ตกลงร่วมกนั 
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ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนี้การค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 785 720 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 37 35 36 34 
รวม 37 35 821 754 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (29) (28) (212) (76) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 8 7 609 678 

     
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 223 227 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 2 3 1 2 
กรรมการของบริษทัยอ่ย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11 9 5 4 
รวม 13 12 229 233 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (180) (173) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 13 12 49 60 

     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 28 23 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - (25) (21) 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ - - 3 2 

     
ลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย - - - 15 
กรรมการของบริษทัยอ่ย/บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 11 8 11 
รวม 8 11 8 26 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - - - (4) 
รวมลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 8 11 8 22 

     
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 21) 
    

บริษทัยอ่ย - - 35 45 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 26 33 - - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26 33 35 45 
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ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯไดบ้นัทึกรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกิดจากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบก าไรขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 143 ลา้นบาท 
(2559: 4 ลา้นบาท) โดยเป็นค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน และดอกเบ้ียคา้งรับของ 
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG จ านวน 151 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน                    
ขอ้ 12.1 

เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

ยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้ืมระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 
และการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย - - 48 47 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (มีกรรมการร่วมกนั) 26 26 - - 
รวม 26 26 48 47 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (20) - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 26 26 28 47 
     
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - - 561 554 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - (218) (190) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิ - - 343 364 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  - - - (69) 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด                

ช าระภายในหน่ึงปี - - 343 295 
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ในระหวา่งปี 2560 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2559 
เพิม่ข้ึน               
ระหวา่งปี 

ลดลง              
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 
บริษทั เอ-ลิส คอร์ปอเรท จ ากดั กรรมการเป็นบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนักบักรรมการ
ของบริษทัฯ 

 
 

23 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

23 
บริษทั สุปรี โฮลด้ิง จ ากดั ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกนักบักรรมการ
ของบริษทัฯ 

 
 

3 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

3 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน  26 - - 26 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ            
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2559 
เพ่ิมข้ึน      
ระหวา่งปี 

ลดลง                       
ระหวา่งปี 

ก าไรท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริง
จากการแปลงค่า
อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ          
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG บริษทัยอ่ย 19 - - 1 20 
H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 28 - - - 28 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  47 - - 1 48 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ           
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2559 
เพ่ิมข้ึน
ระหวา่งปี 

ลดลง                       
ระหวา่งปี 

ก าไรท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริง
จากการแปลงค่า
อตัราแลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ             
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2560 
Pranda & Kroll GmbH & Co. KG บริษทัยอ่ย 26 - - 1 27 
Pranda UK Ltd. บริษทัยอ่ย 338 - - - 338 
H. GRINGOIRE s.a.r.l. บริษทัยอ่ย 190 - - 6 196 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะยาว  554 - - 7 561 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
งบการเงินรวม 
บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง (บริษทั แพรนดา้ ลอดจ้ิง จ ากดั) ไดใ้ห้เงินกูย้ืมระยะสั้นแก่ บริษทั เอ-ลิส 
คอร์ปอเรท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวนเงิน 23 ลา้นบาท 
(2559: 23 ลา้นบาท) โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและค ้าประกนัโดย
กรรมการของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันดังกล่าว นอกจากน้ี บริษัทย่อยดังกล่าวให้เงินกู้ยืมระยะสั้ นแก่                   
บริษทั สุปรี โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวนเงิน 3 ลา้นบาท (2559: 3 ลา้นบาท) โดยคิด
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามและไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 
บริษทัฯ มียอดคงเหลือของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG ณ วนัท่ี                        
31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวนเงิน 0.5 ลา้นยโูร หรือเป็นจ านวนเงินประมาณ 20 ลา้นบาท (2559: 0.5 ลา้นยโูร 
หรือประมาณ 19 ลา้นบาท) อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและมีก าหนดช าระคืน
เงินตน้และดอกเบ้ียภายในเดือนมีนาคม 2561 อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดบ้นัทึกรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นและดอกเบ้ียคา้งรับแลว้ทั้ งจ  านวนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 12.1 
บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อย H.GRINGOIRE s.a.r.l ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 เป็นจ านวน 0.7 ลา้นยโูร หรือประมาณ 28 ลา้นบาท (2559 : 0.7 ลา้นยโูรหรือประมาณ 28 ลา้นบาท) 
โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัและมีก าหนดช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย
ภายในปี 2561 
เงินให้กู้ยมืระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
งบการเงินรวม 
บริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึงได้ให้เ งินกู้ยืมระยะยาวแก่ PT Pranda Marketing Indonesia ซ่ึงเป็น       
บริษทัยอ่ย โดยมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวนเงิน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
เป็นจ านวนเงินประมาณ 65 ลา้นบาท (2559: 2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 71 ลา้นบาท) อตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนเม่ือครบ 10 ปี (ครบก าหนดปี 2564 และ 
2568) และค ้าประกนัโดยใบหุน้บางส่วนของบริษทัดงักล่าว 
ภายใตส้ัญญาเงินให้กูย้ืมดงักล่าว ไดก้ าหนดให้บริษทัย่อยมีสิทธิเลือกท่ีจะให้ PT Marketing Indonesia 
ช าระเงินกูคื้นดว้ยเงินสดหรือให้สิทธิบริษทัย่อยแปลงเงินให้กูย้ืมบางส่วนหรือทั้ งหมดเป็นหุ้นทุนท่ีออก
ใหม่ของบริษทัดงักล่าว แต่ไม่เกินร้อยละ 55 ของจ านวนหุน้ทั้งหมด โดยก าหนดอตัราแปลงสภาพเท่ากบั
มลูค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของบริษทัดงักล่าว 
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ในปี 2560 บริษทัย่อยไดห้ยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืมระยะยาวดงักล่าวเน่ืองจากมีความไม่
แน่นอนท่ีจะไดรั้บคืน และบริษทัยอ่ยไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเพ่ือแสดงรายการดอกเบ้ียคา้งรับ
ดงักล่าวตามมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน (จ านวนดอกเบ้ียรับตามสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวทั้งหมดท่ีไม่ไดรั้บรู้
เป็นรายไดมี้จ านวนเงินรวมประมาณ 5 ลา้นบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ในเดือนมิถุนายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้บริษทัฯ แปลงยอดลูกหน้ีการค้าและ                   
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ยในต่างประเทศสองแห่งไดแ้ก่ Pranda UK Ltd. และ H. GRINGOIRE s.a.r.l ในบญัชี
ของบริษทัฯเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 410 ลา้นบาท เป็นเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่ Pranda UK Ltd. จ านวน
เงิน 3.9 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิงและเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่ H. GRINGOIRE s.a.r.l เป็นจ านวนเงิน 4.9 ลา้นยโูร 
และ 0.2 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลา 10 ปี มีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี และไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

นอกจากน้ี บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย Pranda UK Ltd. จ  านวน 3.8 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง 
(2559: 3.8 ลา้นปอนด์สเตอร์ลิง) โดยมีก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลา 6 ปี จ่ายช าระคืนเงินตน้ทุก                                
ไตรมาสตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ถึงธันวาคม 2563 เงินให้กูย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และมี
ก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกไตรมาส โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี                   
2558 - 2560 บริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่ไดจ่้ายช าระคืนเงินตน้ตามสัญญารวมเป็นจ านวน 1 ลา้นปอนดส์เตอร์ลิง 
หรือประมาณ 44 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัยอ่ยขอเล่ือนระยะเวลาในการจ่ายช าระคืนเงินตน้ ต่อมาในเดือน
ตุลาคม 2560 ฝ่ายบริหารด าเนินการแกไ้ขสัญญาเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยดงักล่าวโดยก าหนดให้
บริษทัยอ่ยช าระเงินตน้และดอกเบ้ียภายในเดือนธนัวาคม 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG จ  านวน 0.7 ล้านยูโร (2559:                  
0.7 ลา้นยูโร) มีก าหนดช าระคืนภายในระยะเวลา 3 ปี โดยจ่ายช าระคืนเงินตน้ทุกไตรมาสตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2558 ถึงเมษายน 2561 เงินใหกู้ย้ืมดงักล่าวไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และมีก าหนดช าระดอกเบ้ีย
ทุกไตรมาส โดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.5 ต่อปี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญส าหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับแลว้ทั้งจ  านวนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                  
งบการเงินขอ้ 12.1 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยทั้ง 3 แห่ง คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยในปี 2559 บริษทัฯได้
หยดุรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืระยะยาวดงักล่าวเน่ืองจากมีความไม่แน่นอนท่ีจะไดรั้บคืน และบริษทั
ฯไดพิ้จารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือแสดงรายการเงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าว
ตามมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน (จ านวนดอกเบ้ียรับตามสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวทั้งหมดท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น
รายไดมี้จ านวนเงินรวมประมาณ 72 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับตามสัญญา ในระหว่างปี 2560 และ 2559 จ  านวน 
42 ลา้นบาท และ 30 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และ                                       
การเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี                      
31 ธนัวาคม 2560 

กรรมการของบริษทัฯ - 70 (20) 50 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 1 1 (2) - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 2 (2) - 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 1 73 (24) 50 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯมีเงินกูย้มืระยะสั้นจ านวน 50 ลา้นบาทจากกรรมการของบริษทัฯ เงินกูย้มืน้ีไม่
มีหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัและคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี มีก าหนดช าระคืนภายในเดือนมิถุนายน                           
ปี 2561 

ในระหว่างปีปัจจุบนั Pranda & Kroll GmbH & Co. KG ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มีเงินกูย้ืมระยะสั้นจ านวน 
20,720 ยูโร หรือประมาณ 0.8 ล้านบาท จากกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าว เงินกู้ยืมดังกล่าวไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัและไม่คิดดอกเบ้ีย นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยมีเงินกูย้ืมระยะสั้นจ านวน 48,500 ยโูร หรือ
ประมาณ 1.9 ลา้นบาท จากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัยอ่ยดงักล่าว เงินกูย้ืมน้ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
และคิดดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 4 ต่อปี ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้ าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นทั้งจ  านวนแลว้ใน
ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 

ในระหว่างปีปัจจุบนั Pranda Jewelry Private Limited ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย มีเงินกูย้ืมระยะสั้นจ านวน                    
1 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.7 ลา้นบาท จากกรรมการของบริษทัย่อยดงักล่าว เงินกูย้ืมดงักล่าวไม่มี
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัและไม่คิดดอกเบ้ีย ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดช้ าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นทั้งจ  านวนแลว้
ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2560 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 62 80 27 43 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1 - 1 - 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน 1 1 - - 
รวม 64 81 28 43 

ภาระค ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 34.2.1 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสดในมือ 15,325 2,821 1,618 577 
เงินฝากธนาคารและสถาบนัการเงิน 202,702 452,544 106,368 305,618 
รวม 218,027 455,365 107,986 306,195 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 0.85 ต่อปี (2559: ร้อยละ 
0.04 ถึง 0.85 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 717 - 119,816 80,419 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 2,864 1,943 83,791 87,804 
   3 - 6 เดือน 2,100 1,934 128,599 132,304 
   6 - 12 เดือน 1,433 1,870 90,133 98,534 
   มากกวา่ 12 เดือน 29,833 29,577 398,775 354,815 
รวม 36,947 35,324 821,114 753,876 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (28,671) (27,718) (212,391) (76,268) 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 
(หมายเหตุ 6) 8,276 7,606 608,723 677,608 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 195,416 276,869 88,243 151,687 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน 142,318 117,902 24,610 41,822 
   3 - 6 เดือน 16,851 12,752 6,436 3,083 
   6 - 12 เดือน 12,424 21,753 233 2,520 
   มากกวา่ 12 เดือน 46,357 51,716 28,373 34,975 
รวม 413,366 480,992 147,895 234,087 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (44,176) (51,452) (28,373) (34,975) 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 369,190 429,540 119,522 199,112 
รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 377,466 437,146 728,245 876,720 
ลกูหน้ีอ่ืน     
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 12,532 11,863 229,101 233,237 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 14,166 14,906 692 811 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) - - 27,983 23,381 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,260 1,863 2,120 1,797 
รายไดค้า้งรับ - 1,906 - - 
รวม 28,958 30,538 259,896 259,226 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (4,794) (4,005) (207,437) (195,699) 
รวมลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 24,164 26,533 52,459 63,527 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 401,630 463,679 780,704 940,247 
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9. สินค้าคงเหลอื 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนเป็น                     

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคา้ส าเร็จรูป 1,292,907 1,276,778 (122,383) (99,291) 1,170,524 1,177,487 
งานระหวา่งท า 280,571 350,037 - - 280,571 350,037 
วตัถุดิบ 496,330 536,273 (95,902) (102,828) 400,428 433,445 
วสัดุโรงงาน 14,089 13,163 - - 14,089 13,163 
สินคา้ระหวา่งทาง 2,179 680 - - 2,179 680 
รวม 2,086,076 2,176,931 (218,285) (202,119) 1,867,791 1,974,812 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนเป็น                     

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
สินคา้ส าเร็จรูป 283,815 266,886 (68,097) (61,941) 215,718 204,945 
งานระหวา่งท า 271,766 342,251 - - 271,766 342,251 
วตัถุดิบ 478,010 504,099 (93,990) (100,301) 384,020 403,798 
วสัดุโรงงาน 9,225 8,412 - - 9,225 8,412 
สินคา้ระหวา่งทาง 61 680 - - 61 680 
รวม 1,042,877 1,122,328 (162,087) (162,242) 880,790 960,086 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บ เป็นจ านวน 26 ลา้นบาท (2559: 2 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท 2559: 7 ลา้นบาท) โดย
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจ านวน                            
10 ลา้นบาท (2559: 33 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 6 ลา้นบาท 2559: 17 ลา้นบาท) โดยน าไปหกัจากมูลค่า
ของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดจ้  าน าสินคา้ส าเร็จรูปมูลค่า 3,000 ลา้น                                                     
รูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 7 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยใ์น
ต่างประเทศ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 และขอ้ 23 
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10. สินทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ขาย 
เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้บริษทัฯท าสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน                           
รอการพฒันาบางส่วนกบับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั มูลค่ารวมประมาณ 451 ลา้นบาท และบริษทัฯไดรั้บเงิน 
มดัจ าแลว้ตามสัญญาในวนัเดียวกนั โดยฝ่ายบริหารคาดว่าจะโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินดงักล่าวภายในระยะเวลา                                    
6 เดือนนับจากวนัท่ีท าสัญญา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีดินรอการพฒันาดงักล่าวติดภาระจ านอง             
เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนั 
ยอดคงเหลือน้ีเป็นเงินฝากธนาคารของบริษทัฯ ท่ีน าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคาร และเงินฝากของ
บริษทัย่อยท่ีน าไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือส าหรับสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และวงเงิน
เบิกเกินบญัชีธนาคาร และหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัยอ่ยเพ่ือวตัถุประสงคใ์น
การค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า ซ่ึงในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยไดไ้ถ่ถอนเงินฝากค ้าประกนัส าหรับสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ และไถ่ถอนหนงัสือค ้าประกนัเพ่ือวตัถุประสงคใ์นการค ้าประกนัการ
ใชไ้ฟฟ้าแลว้ 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ 
หน่วย 
เงินตรา สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

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

สหรัฐฯ 
100 100 120,283 120,283 

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

สหรัฐฯ 
100 100 48,180 48,180 

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

สหรัฐฯ 
100 100 112,523 112,523 

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

สหรัฐฯ 
100 100 17,437 17,437 

รวม      1,626,502 1,626,502 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน     (975,237) (784,419) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ      651,265 842,083 
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 บริษทัฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 2560 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย (บริษทั พรีม่าโกลด ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั) 
เป็นจ านวนเงิน 50 ลา้นบาท 

บริษัทย่อย Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 
ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ย Pranda & Kroll GmbH & 
Co. KG เพ่ิมข้ึนจ านวน 386 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ

ส าหรับปี 31 ธนัวาคม 2560 
ลูกหน้ีการคา้ 131 
ลูกหน้ีอ่ืน 16 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 4 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 20 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 27 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 188 
รวมค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นบญัชีของบริษทัฯ 386 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัยอ่ย Pranda & 
Kroll GmbH & Co. KG เลิกกิจการตั้งแต่วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นตน้ไป ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าว
อยูใ่นระหวา่งการช าระบญัชี ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่ใช่ส่วนงานท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัฯ ดงันั้นจึงไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวม  

12.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ

ควบคุมในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย
ในระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 25 25 (139) (127) (10) (13) 
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12.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 สรุปรายการฐานะทางการเงิน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 
 2560 2559 
สินทรัพยห์มุนเวียน 53 63 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1 1 
หน้ีสินหมุนเวียน 230 217 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 24 4 

 สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 
 2560 2559 
รายได ้ 61 62 
ขาดทุน (36) (46) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (36) (46) 

 สรุปรายการกระแสเงินสด 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 Pranda & Kroll GmbH & Co. KG 
 2560 2559 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 0.7 (14.9) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน - 13.6 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (0.1) - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ 0.6 (1.3) 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
13.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

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

วตัถุดิบโลหะมีค่า 
ไทย     

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

 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิราคาทุน - สุทธิ 

   2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั เคแซด-แพรนดา้ 
จ ากดั 

น าเขา้และจ าหน่าย
วตัถุดิบโลหะมีค่า 

ไทย 40 40 
3,600 3,600 (3,600) (3,600) - - 

13.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผล
รับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุน                                                         
ในบริษทัร่วมในระหวา่งปี เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับในระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จ  ากดั 1,475 1,819 - 3,816 

13.3 ขอ้มลูทางการเงินของบริษทัร่วม 

 ขอ้มลูทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกช าระ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
หน่วย
เงินตรา 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 

รายไดร้วมส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

ก าไรส าหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

 2560 2559  2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
บริษทั เคแซด-แพรนดา้ จ ากดั 9 9 ลา้นบาท 172 148 149 129 2,207 2,572 4 5 
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14. ลูกหนีอ้ืน่ 
 ลูกหน้ีอ่ืนของบริษทัฯคือตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีออกโดยบริษทัในต่างประเทศจ านวน 1.55 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา โดยตัว๋สญัญาใชเ้งินดงักล่าวมีอาย ุ5 ปี (ครบก าหนดเดือนเมษายน 2562) และไม่มีดอกเบ้ีย  

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 50,568 55,451 
หกั: ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า (50,568) (23,675) 
ลกูหน้ีอ่ืนสุทธิ - 31,776 

15. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 2559 
 ราคาทุน/  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/  
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 
   ในต่างประเทศ 97,979 35,677 97,979 52,163 
หกั: ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (62,302)  (45,816)  
 35,677  52,163  
ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด     
พนัธบตัรรัฐบาล -  9,963  
เงินลงทุนท่ัวไป     
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 
   ในต่างประเทศ 14,490  14,490  
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 50,167  76,616  
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
 ราคาทุน/  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน/  
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 
เงินลงทุนเผื่อขาย     
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 
   ในต่างประเทศ 97,979 35,677 97,979 52,163 
หกั: ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (62,302)  (45,816)  
 35,677  52,163  
ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด     
พนัธบตัรรัฐบาล -  9,963  
เงินลงทุนท่ัวไป     
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 
   ในต่างประเทศ 13,350  13,350  
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 49,027  75,476  

16. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 มลูค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ท่ีดิน 

รอการพฒันา 
ท่ีดินและ

อาคารใหเ้ช่า 
 

รวม 
ท่ีดิน 

รอการพฒันา 
ท่ีดินและ

อาคารใหเ้ช่า 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:       
ราคาทุน 576,952 67,498 644,450 576,952 9,476 586,428 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (54,877) (54,877) - (8,876) (8,876) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 576,952 12,621 589,573 576,952 600 577,552 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559:       
ราคาทุน 667,381 67,498 734,879 667,381 9,476 676,857 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (54,028) (54,028) - (8,876) (8,876) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 667,381 13,470 680,851 667,381 600 667,981 
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 การกระทบยอดมลูค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส าหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี  680,851 687,337 667,981 676,365 
โอนไปบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                          

- มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีโอน - (5,444) - (8,298) 
โอนไปบญัชีสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย  
(หมายเหตุ 10) (90,429) - (90,429) - 

ค่าเส่ือมราคาในระหวา่งปี (849) (1,042) - (86) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 589,573 680,851 577,552 667,981 

 มลูค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ท่ีดินรอการพฒันา 609,000 823,500 609,000 823,500 
ท่ีดินและอาคารใหเ้ช่า 98,919 98,538 44,679 44,298 

  มูลค่ายุติธรรมของท่ีดินรอการพฒันาท่ีดินและอาคารให้เช่าใชเ้กณฑ์ราคาตลาดท่ีประเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระ 

 บริษทัฯ ไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัฯ และของบริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงมูลค่า
สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวนประมาณ 588 ลา้นบาท (2559: 667 ลา้นบาท) ไปจด
จ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์(เฉพาะบริษทัฯ: 577 ลา้นบาท 2559: 667 
ลา้นบาท) 
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18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 
 มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซอฟทแ์วร์

คอมพวิเตอร์ ตราสินคา้ รวม 
ซอฟทแ์วร์
คอมพวิเตอร์ ตราสินคา้ รวม 

ราคาทุน:       
1 มกราคม 2559 68,989 3,402 72,391 36,015 3,402 39,417 
ซ้ือเพิม่ 7,022 - 7,022 5,591 - 5,591 
จ าหน่าย (1,295) - (1,295) (1,290) - (1,290) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน              
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (3,793) - (3,793) - - - 
31 ธนัวาคม 2559 70,923 3,402 74,325 40,316 3,402 43,718 
ซ้ือเพิม่ 3,621 - 3,621 2,441 - 2,441 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน              
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 147 - 147 - - - 
31 ธนัวาคม 2560 74,691 3,402 78,093 42,757 3,402 46,159 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม:       
1 มกราคม 2559 39,233 - 39,233 16,970 - 16,970 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปี 4,469 - 4,469 1,393 - 1,393 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย (4) - (4) - - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน             
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,927) - (2,927) - - - 
31 ธนัวาคม 2559 40,771 - 40,771 18,363 - 18,363 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งปี 4,497 - 4,497 1,478 - 1,478 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน             
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 147 - 147 - - - 
31 ธนัวาคม 2560 45,415 - 45,415 19,841 - 19,841 
มูลค่าตามบัญชี:       
31 ธนัวาคม 2559 30,152 3,402 33,554 21,953 3,402 25,355 
31 ธนัวาคม 2560 29,276 3,402 32,678 22,916 3,402 26,318 
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19. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย   
 (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR 3.70, 9.50 15,160 2,317 15,160 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  MLR - 2.50, 2.90, 

5.50, 11.25 
 

2.90 - 3.85 
 

296,008 
 

437,000 
 

179,800 
 

340,000 

รวม   311,168 439,317 194,960 340,000 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดยการจ านองท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลกูสร้างและอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และค ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงค ้าประกนั
โดยบริษทัฯ 

 วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึงมีหลักทรัพย์ค  ้ าประกันเป็นเงินฝากประจ า             
กบัธนาคาร 

 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงค ้าประกนัโดยสินคา้คงเหลือ
บางส่วนของบริษทัยอ่ย สินทรัพยบ์างส่วนของกรรมการของบริษทัยอ่ย และอาคารของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

20. ตั๋วแลกเงิน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 356,442 307,286 
บวก: ออกตัว๋แลกเงิน 310,000 260,000 
บวก: ตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ 14,485 12,287 
หกั: จ่ายช าระคืน (455,000) (405,000) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้รอตดับญัชี (12,111) (10,588) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 213,816 163,985 

ตัว๋แลกเงินของบริษทัฯมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.75 ถึง 8.25 ต่อปี (2559: ร้อยละ 4.60 ถึง 6.75 ต่อปี)              
ค ้าประกนัโดยจ าน าหุน้สามญัซ้ือคืนของบริษทัฯจ านวน 8,818,166 หุน้ และค ้าประกนัโดยจ านองท่ีดินของ
บริษทัฯ และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึง รวมทั้งค  ้าประกนัโดย
กรรมการของบริษทัฯ ซ่ึงตัว๋แลกเงินดงักล่าวจะครบก าหนดช าระคืนในเดือนเมษายนถึงเดือนกนัยายน ปี 2561  
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ต่อมาในเดือนมกราคม 2561 บริษทัฯเปล่ียนหลกัทรัพยค์  ้าประกนัตัว๋แลกเงินจากการจ าน าหุน้ซ้ือคืนของ
บริษทัฯจ านวน 8,818,166 หุน้ เป็นการค ้าประกนัโดยจ านองท่ีดินของกรรมการของบริษทัฯ 

 ตัว๋แลกเงินของบริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.30 ต่อปี (2559: ร้อยละ 4.30 ต่อปี) 
และจะครบก าหนดช าระคืนภายในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั  

21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(หมายเหตุ 6) 26,061 33,348 35,422 45,376 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 478,665 587,595 335,677 435,103 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 27,269 28,939 10,791 13,920 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 61,096 58,348 19,691 24,369 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 593,091 708,230 401,581 518,768 

22. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบุคคลที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯ มีเงินกูย้มืระยะสั้นจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัจ านวนเงิน 50 ลา้นบาท โดยมี
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 7  ต่อปี ค ้ าประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ และมีก าหนดช าระคืนภายใน                       
เดือนมีนาคม 2561 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 
บวก: รับเงินกูย้มืระยะสั้น 50,000 
บวก: ตดัจ าหน่ายดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ 1,060 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้รอตดับญัชี (1,750) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 49,310 
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23. เงินกู้ยมืระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

เงินกู ้
อตัราดอกเบ้ีย                        
(ร้อยละต่อปี) ก าหนดช าระคืน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2560 2559 2560 2559 
1 MLR ลบ 1.00 เป็นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 

ถึงกรกฎาคม 2565 365,600 386,800 365,600 386,800 
2 MLR ลบ 0.50              เป็นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

2555 ถึงกมุภาพนัธ์ 2562 64,800 109,600 64,800 109,600 
3 MLR ลบ 0.50               เป็นรายไตรมาสตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 

ถึงเดือนเมษายน 2562 49,550 84,950 49,550 84,950 
4 MLR ลบ 1.25 เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 

ถึงมิถุนายน 2565 149,960 183,320 - - 
5 13.25                                                    

(ปี 2559: 13.50) 
เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 
ถึงเดือนสิงหาคม 2561  

 (เงินกูย้มืสกลุรูปี อินเดีย) 13,094 14,201 - - 
6 11.25 เป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 

ถึงพฤษภาคม 2563 
 (เงินกูย้มืสกลุรูเปียอินโดนีเซีย) 6,860 - - - 

รวม 649,864 778,871 479,950 581,350 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ าหน่าย (1,901) (2,262) (543) (657) 
เงินกูย้มื - สุทธิ 647,963 776,609 479,407 580,693 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (515,264) (614,342) (479,407) (580,693) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 132,699 162,267 - - 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯค ้ าประกนัโดยการจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย ์      
เพื่อการลงทุน สินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อขาย รวมทั้งเงินฝากประจ ากบัธนาคารและการค ้าประกนัโดยกรรมการ
ของบริษทัฯ นอกจากน้ี ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) ให้
เป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 
ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯไม่สามารถด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี 
(DSCR) ตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้ซ่ึงเป็นผลให้ผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมดงักล่าวคืนเม่ือทวงถาม 
ดงันั้นบริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีทั้ง
จ  านวน ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2560 บริษทัฯไดรั้บจดหมายอนุมติัการผ่อนปรนเง่ือนไข ณ วนัท่ี                     
31 ธนัวาคม 2559 จากผูใ้หกู้แ้ลว้  
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อยา่งไรกต็าม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ ไม่สามารถด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี 
(DSCR) ตามเง่ือนไขของสัญญาเงินกู ้ซ่ึงเป็นผลให้ผูใ้ห้กูมี้สิทธิเรียกเงินกูย้ืมดงักล่าวคืนเม่ือทวงถาม 
ดงันั้นบริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีทั้ง
จ  านวน ซ่ึงขณะน้ีบริษทัฯอยูใ่นระหวา่งด าเนินการขอจดหมายเพ่ืออนุมติัการผอ่นปรนเง่ือนไขจากผูใ้หกู้ ้
เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยในประเทศเป็นเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ซ่ึงค ้าประกนัโดย
การจดจ านองห้องชุดส านักงาน และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ นอกจากน้ี ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัย่อย                                      
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นให้
เป็นไปตามอตัราท่ีก าหนดในสญัญา เป็นตน้ 

เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ (Pranda Jewelry Private Limited) เป็นเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินในประเทศอินเดีย เงินกูย้ืมระยะยาวน้ีค ้าประกนัโดยการจ านองอาคารของบริษทัย่อย
ดงักล่าว 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญากูย้ืมเงินระยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์
ในต่างประเทศ โดยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวเป็นจ านวนเงิน 3,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือประมาณ 7 ลา้น
บาท มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 11.25 ต่อปี และมีก าหนดช าระเงินตน้และ
ดอกเบ้ียทุกเดือน วงเงินกูย้ืมดงักล่าวค ้ าประกนัโดยสินคา้คงเหลือบางส่วนของบริษทัย่อย สินทรัพย์
บางส่วนของกรรมการของบริษทัย่อย และอาคารของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัย่อย
ดงักล่าว โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดเ้บิกเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวน 

24. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 โครงการเงินชดเชย

พนกังานเม่ือออกจากงาน 
โครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 177,694 177,309 13,154 6,592 190,848 183,901 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน:       
   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  10,625 7,750 1,241 1,213 11,866 8,963 
   ตน้ทุนบริการในอดีต - (512) - 6,398 - 5,886 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 4,180 3,976 290 297 4,470 4,273 
   ขาดทุนจากการประมาณการ 
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 
         ทางการเงิน - - - 501 - 501 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - - 354 - 354 

PRANDA
รายงานประจ�าปี 2560

201



40 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 โครงการเงินชดเชย

พนกังานเม่ือออกจากงาน 
โครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:       
   (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการ 
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 
         ทางการเงิน - (374) - - - (374) 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 43 (6,308) - - 43 (6,308) 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (5,157) (4,147) (1,884) (2,201) (7,041) (6,348) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 187,385 177,694 12,801 13,154 200,186 190,848 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โครงการเงินชดเชย

พนกังานเม่ือออกจาก
งาน 

โครงการผลประโยชน์ 
ระยะยาวอ่ืนของ

พนกังาน รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 161,013 148,032 12,125 5,223 173,138 153,255 
ส่วนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน:       
   ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  9,644 9,118 1,024 990 10,668 10,108 
   ตนุ้ทนบริการในอดีต - - - 5,375 - 5,375 
   ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,900 3,628 271 277 4,171 3,905 
   โอนยา้ยพนกังานจากบริษทัยอ่ย 4,206 12,027 142 1,663 4,348 13,690 
   ขาดทุนจากการประมาณการ 
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 
         ทางการเงิน - - - 438 - 438 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - - 266 - 266 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:       
   ก าไรจากการประมาณการ 
      ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั       
      ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 
         ทางการเงิน - (251) - - - (251) 
      ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (7,394) - - - (7,394) 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (3,973) (4,147) (1,769) (2,107) (5,742) (6,254) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 174,790 161,013 11,793 12,125 186,583 173,138 
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 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 โครงการเงินชดเชย

พนกังานเม่ือออกจากงาน 
โครงการผลประโยชน์

ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ตน้ทุนขาย 7,058 6,791 998 981 8,056 7,772 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 7,747 4,935 533 529 8,280 5,464 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 14,805 11,726 1,531 1,510 16,336 13,236 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 โครงการเงินชดเชย

พนกังานเม่ือออกจากงาน 
โครงการผลประโยชน์ 

ระยะยาวอ่ืนของพนกังาน รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ตน้ทุนขาย 7,058 6,791 998 981 8,056 7,772 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 6,486 5,955 297 286 6,783 6,241 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุน 13,544 12,746 1,295 1,267 14,839 14,013 

บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน  1 ปีข้างหน้า              
เป็นจ านวนประมาณ 13 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 10 ลา้นบาท) (2559: จ านวน 9 ลา้นบาท 
งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 9 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 10 - 17 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี) (2559: 10 - 17 ปี              
งบการเงินเฉพาะกิจการ: 10 ปี) 

 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.6 - 7.5 1.6 - 8.75 2.5 2.5 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  0.5 - 10.0 0.5 - 10.0 5.0 5.0 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังานตามโครงการชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 0.5 - 1% ลดลง 0.5 - 1% เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (8) 9 (7) 8 
     
 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  23 (20) 21 (19) 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มข้ึน 0.5 - 1% ลดลง 0.5 - 1% เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (8) 9 (7) 7 
     
 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัราการข้ึนเงินเดือน  19 (17) 16 (14) 

25. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯได้ส ารองตามกฎหมายไว้
ครบถว้นแลว้ 
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26. หุ้นสามัญซ้ือคืน/ก าไรสะสมจัดสรรส าหรับหุ้นสามัญซ้ือคืน 
เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัโครงการซ้ือหุ้นคืนเพ่ือบริหารทาง
การเงินโดยมีวงเงินสูงสุดท่ีจะซ้ือหุน้คืนจ านวน 50 ลา้นบาท และจ านวนหุน้ท่ีจะซ้ือคืนไม่เกิน 10,600,000 
หุ้น (มูลค่าตราไวหุ้้นละ 1 บาท) คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 2.59 ของหุ้นท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้ งหมด โดยจะ
ด าเนินการซ้ือหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 27 เมษายน 
2559 และมีก าหนดระยะเวลาจ าหน่ายหุน้ซ้ือคืนภายหลงั 6 เดือนนบัแต่การซ้ือหุน้คืนแลว้เสร็จแต่ตอ้งไม่
เกิน 3 ปี ทั้งน้ี บริษทัฯไดเ้ร่ิมท าการซ้ือหุน้คืนตั้งแต่วนัท่ี 28 ตุลาคม 2558 แลว้ จนถึงวนัท่ี 27 เมษายน 2559 
ซ่ึงเป็นวนัท่ีครบก าหนดระยะเวลาในการซ้ือหุ้นคืน มีหุ้นสามัญท่ีซ้ือคืนโดยบริษัทฯรวมเป็นจ านวน 
10,581,800 ลา้นหุน้ (มลูค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) คิดเป็นร้อยละ 2.58 ของหุน้ท่ีจ  าหน่ายทั้งหมด มูลค่ารวมของ
หุน้สามญัซ้ือคืนเป็นจ านวนเงิน 49 ลา้นบาท และบริษทัฯไดจ้ดัสรรก าไรสะสมเป็นส ารองส าหรับหุน้สามญั
ซ้ือคืนเป็นจ านวน 49 ลา้นบาท เตม็จ านวนแลว้ 

ตามจดหมายของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์กลต. ชส. (ว) 2/2548 ลง
วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2548 เก่ียวกบัการซ้ือหุ้นคืนว่าบริษทัมหาชนจ ากดัจะซ้ือหุ้นคืนไดไ้ม่เกินวงเงินก าไร
สะสม และใหบ้ริษทัตอ้งกนัก าไรสะสมไวเ้ป็นเงินส ารองเท่ากบัจ านวนเงินท่ีไดจ่้ายซ้ือหุน้คืนจนกว่าจะมี
การจ าหน่ายหุน้ซ้ือคืนไดห้มด หรือลดทุนท่ีช าระแลว้โดยวิธีตดัหุน้ซ้ือคืนท่ีจ าหน่ายไม่หมดแลว้แต่กรณี 

ในระหว่างวนัท่ี 24 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดจ้  าหน่ายหุน้ทุนซ้ือคืนแลว้                                                     
ทั้งจ  านวนเป็นจ านวนเงิน 43 ลา้นบาท โดยมีส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นทุนซ้ือคืนเป็นจ านวนเงิน 6 ลา้นบาท                         
ซ่ึงรายการดงักล่าวจะถกูรับรู้ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 1,020,092 994,949 723,446 681,481 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 86,773 90,026 54,138 57,648 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ปและซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 1,231,638 1,405,268 1,165,158 1,313,370 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 53,337 (94,374) 53,556 (172,176) 
การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ  
   (โอนกลบั) 16,166 (31,324) (155) (10,288) 
หน้ีสงสยัจะสูญ  21,359 27,122 212,888 13,664 
ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 66,072 89,358 10,913 16,586 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 71,874 73,369 272 285 
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28. ภาษีเงินได้ 
 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 4,545 4,874 - - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 2 - - 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว 
   และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (6,975) (3,272) (6,859) (1,532) 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน (2,430) 1,604 (6,859) (1,532) 

 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน) 

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (11) 1,388 - 1,529 
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รายการกระทบยอดระหวา่งขาดทุนทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (182,626) (313,089) (426,107) (2,854) 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ร้อยละ 15 - 40 ร้อยละ 15 - 40 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ขาดทุนทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (49,355) (91,866) (85,221) (571) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน - 2 - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึกในระหวา่งปี 55,942 106,117 89,041 10,951 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดบ้นัทึกในปีก่อน (9,672) - (9,672) - 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี (113) (597) - - 
ผลกระทบจากรายการตดับญัชีในการจดัท างบการเงินรวม 2,296 (10,663) - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1,674 1,220 1,607 900 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิม่ข้ึน (3,127) (2,571) (2,605) (2,074) 
เงินปันผลรับท่ีไดรั้บการยกเวน้ - - - (10,763) 
อ่ืน ๆ (75) (38) (9) 25 

รวม (1,528) (1,389) (1,007) (11,912) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน (2,430) 1,604 (6,859) (1,532) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 2559 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,119 1,054 
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 500 1,000 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 39,758 36,999 
ผลกระทบจากการรับรู้รายไดท้างบญัชีท่ีแตกต่างจากทางภาษี 710 681 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 19,966 15,547 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากรายการขายสินคา้ระหวา่งกนั 7,279 6,560 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 22,505 22,505 
อ่ืน ๆ - 586 
รวม 91,837 84,932 
   
หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี   
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ าหน่าย 371 452 
รวมสินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 91,466 84,480  
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 1,053 1,053 
ส ารองประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 37,317 34,628 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 19,966 15,547 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 22,505 22,505 
อ่ืนๆ - 272 
รวม 80,841 74,005 
   
หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี   
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ าหน่าย 108 131 
รวมสินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 80,733 73,874 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีจ านวน 1,831 ลา้นบาท                                   
(2559: 1,434 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัฯ
พิจารณาแลว้ เห็นวา่บริษทัฯจะไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ช้จ  านวน 1,579 ลา้นบาท (2559: 1,664 ลา้นบาท) ท่ีบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได ้           
รอการตดับญัชี เน่ืองจากบริษทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัย่อยอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้ป็นจ านวนเงิน 129 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) 
ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2565 

29. การส่งเสริมการลงทุน 
29.1 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 
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รายไดข้องบริษทัฯจ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
กิจการท่ีไดรั้บการ 
ส่งเสริมการลงทุน 

กิจการท่ีไม่ไดรั้บการ 
ส่งเสริมการลงทุน รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 122,584 42,386 777,065 757,450 899,649 799,836 
รายไดจ้ากการขายส่งออก 144,544 467,607 1,165,555 894,194 1,310,099 1,361,801 

รวมรายไดจ้ากการขาย 267,128 509,993 1,942,620 1,651,644 2,209,748 2,161,637 

29.2 บริษทัย่อยแห่งหน่ึง (Pranda Vietnam Company Limited) ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากรัฐบาลประเทศ
เวียดนาม ส าหรับผลิตสินคา้ประเภทเคร่ืองประดบัทองและเงิน ภายใต้เง่ือนไขท่ีก าหนดบางประการ     
สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม                                            
จากอตัราร้อยละ 20 ลดลงเป็นร้อยละ 15 (2559: อตัราร้อยละ 20 ลดลงเป็นอตัราร้อยละ 15) นบัแต่วนัท่ีเร่ิม
มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้นเป็นเวลา 40 ปี 

30. ก าไรต่อหุ้น 
 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารขาดทุนส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกในระหว่างปีสุทธิจากหุ้นสามญั
ซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน     
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ                              
ส าหรับปี (พนับาท) (161,322) (283,255) (419,248) (1,321) 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 398,947 399,907 398,947 399,907 
ขาดทุนต่อหุน้ (บาท/หุน้) (0.4044) (0.7083) (1.0509) (0.0033) 
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31. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
ขอ้มลูส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้ งน้ี ผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ด าเนินงานของบริษทัฯคือคณะกรรมการบริหารของบริษทัฯ 
เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  
1. ส่วนงานผลิตเคร่ืองประดบั 
2. ส่วนงานจดัจ าหน่ายเคร่ืองประดบั 
3.  ส่วนงานคา้ปลีกเคร่ืองประดบั 
ส าหรับส่วนงานอ่ืน ๆ คือ ธุรกิจใหเ้ช่าหอพกัในประเทศและลงทุน และบริษทัท่ีหยดุด าเนินกิจการ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจ ในระหว่างปี
ปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 
การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงานถกูตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลกูคา้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 2559 
รายได้จากลูกค้าภายนอก   
ประเทศไทย 1,250,891 1,146,778 
สหรัฐอเมริกา 610,972 535,485 
เยอรมนั 175,150 265,581 
ประเทศอ่ืน ๆ 875,845 883,597 
รวม 2,912,858 2,831,441 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 2560 2559 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน       
และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดการบัญชี)   

ประเทศไทย 1,373,441 1,567,005 
ประเทศอ่ืน ๆ 105,372 117,595 
รวม 1,478,813 1,684,600 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
ในปี 2560 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนสองรายเป็นจ านวนเงินประมาณ 668 ลา้นบาท       
ซ่ึงมาจากส่วนงานผลิตสินคา้และจดัจ าหน่าย (ปี 2559 มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนหน่ึงรายเป็น
จ านวนเงินประมาณ 281 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานจดัจ าหน่าย) 

32. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบกองทุนดงักล่าวเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 
ถึงร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) และจะ
ถูกจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2560
บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 14 ลา้นบาท (2559: 13 ลา้นบาท) 
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33. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลส าหรับปี 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้    

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 20,060 0.05 

34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
34.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 
  บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานและบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพ้ืนท่ีในอาคารส านกังาน โรงงาน 

หา้งสรรพสินคา้ ยานพาหนะและอุปกรณ์ อายขุองสญัญามีระยะเวลาอยูร่ะหวา่ง 1 ถึง 30 ปี 
  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

จ่ายช าระ     
ภายใน 1 ปี 36 50 - - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 21 42 - - 
มากกวา่ 5 ปี 8 11 - - 

34.2 การค า้ประกนั 
34.2.1 บริษทัฯ ค ้ าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษทัย่อยซ่ึงมียอดคงคา้งอยู ่                              

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ านวนเงิน 381 ลา้นบาท และ 6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา                      
(2559: 564 ลา้นบาท และ 11 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 577 ลา้นบาท (2559: 961 
ลา้นบาท) 

34.2.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ มีหนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯให้แก่
กรมสรรพากรจ านวนประมาณ 21 ลา้นบาท (2559: 21 ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 34.4.1 
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34.2.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยคงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 7.9 ลา้นบาท (2559: 0.9 ลา้นบาท) เพ่ือค ้าประกนั
เก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ การใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ (เฉพาะของบริษทัฯ: 7.7 ลา้นบาท (2559: 0.7 ลา้นบาท)) 

34.2.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีแสตนดบ์ายเลตเตอร์ออฟเครดิตเหลืออยูร่วม
เป็นจ านวน 14 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 441 ลา้นบาท (2559: 16 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 561 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 7.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
ประมาณ 245 ลา้นบาท (2559: 11 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 400 ลา้นบาท)) 

34.3 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาให้บริการระยะยาว 
34.3.1 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้  าสญัญาค่าสิทธิกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศเพ่ือการใช้

เคร่ืองหมายการคา้ ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัย่อยไดแ้กไ้ขสัญญาดงักล่าว โดยภายใตเ้ง่ือนไข                     
ตามสัญญา บริษทัย่อยตอ้งจ่ายค่าสิทธิรายปีตามอตัราท่ีระบุในสัญญา อายุของสัญญาตั้งแต่เดือน
ธนัวาคม 2558 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2561 ซ่ึงในระหว่างปีปัจจุบนับริษทัยอ่ยมีค่าสิทธิท่ีรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายภายใตส้ญัญาดงักล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 1 ลา้นบาท (2559: 1 ลา้นบาท) 

34.3.2 บริษทัยอ่ยในต่างประเทศแห่งหน่ึงไดท้  าสญัญาค่าสิทธิกบับริษทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศเพ่ือการใช้
เคร่ืองหมายการคา้ โดยภายใตเ้ง่ือนไขตามสัญญา บริษทัยอ่ยตอ้งจ่ายค่าสิทธิรายปีตามอตัราท่ีระบุ
ในสญัญา อายขุองสญัญาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 จนถึงกนัยายน 2563  

34.4 คดีฟ้องร้อง 
34.4.1 การประเมินภาษีโดยกรมสรรพากร 
 ในปี 2555 บริษทัฯไดรั้บหนังสือจากกรมสรรพากรแจง้ประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส าหรับปี 2547 - 

2549 และ 2551 - 2553 เป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 18 ลา้นบาท (รวมเงินเพ่ิม) อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯได้
ยื่นค าอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพ่ือขอยกเลิกการประเมินดงักล่าวของกรมสรรพากร ซ่ึง
ในเดือนพฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉยัใหย้กอุทธรณ์ท่ีคดัคา้นการประเมิน
ของเจ้าพนักงาน โดยให้บริษัทฯน าเงินภาษีและเงินเพ่ิมไปช าระแก่กรมสรรพากร ดังนั้ น เม่ือวนัท่ี             
25 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดย้ืน่ฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรกลางเพ่ือขอใหเ้พิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าว
ของกรมสรรพากร โดยมีหนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯส าหรับการถูกประเมินภาษี
ดงักล่าวใหแ้ก่กรมสรรพากรจ านวนประมาณ 21 ลา้นบาท (2559: 21 ลา้นบาท) 
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 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2558 ศาลภาษีอากรกลางไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัฯชนะคดีดงักล่าวและให ้   
เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวของกรมสรรพากร และค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2559 กรมสรรพากรไดย้ื่นอุทธรณ์คดีไปยงัศาล
ฎีกาแผนกภาษีอากรและเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 บริษทัฯไดย้ื่นแกอุ้ทธรณ์ต่อศาลฎีกาแลว้ ปัจจุบนัคดีอยู่
ในระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่า บริษทัฯ จะไม่มีภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากการประเมินภาษีของ
กรมสรรพากร และจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทัฯอย่างเป็นสาระส าคญั บริษทัฯ จึงมิไดบ้นัทึกส ารอง
ส าหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

34.4.2 คดีฟ้องร้องของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
 ในเดือนธันวาคม 2558 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงในประเทศฝร่ังเศสถูกบริษทัสองแห่งท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศ

สวิตเซอร์แลนดร่์วมกนัฟ้องร้องในคดีเก่ียวกบัการละเมิดลิขสิทธ์ิสินคา้และการแข่งขนัทางการคา้ท่ีไม่เป็น
ธรรม โดยบริษทัย่อยถูกเรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.02 ลา้นยูโร หรือประมาณ       
40 ลา้นบาท ปัจจุบนัคดีดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลในประเทศฝร่ังเศส ฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเช่ือว่า คดีดงักล่าวจะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทัยอ่ยอยา่งเป็นสาระส าคญัรวมทั้งผลของคดีความ
ยงัไม่สามารถสรุปไดใ้นขณะน้ี บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกส ารองส าหรับการคดีฟ้องร้องดงักล่าวไวใ้นบญัชี 

34.4.3 การถูกประเมินภาษีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 
ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยในประเทศอินเดียไดถู้กหน่วยจดัเก็บภาษีของประเทศอินเดียประเมินภาษี
ขายส าหรับปี 2553 - 2554 เป็นจ านวนเงินประมาณ 31 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 16 ลา้นบาท                                      
(รวมดอกเบ้ีย) โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดย้ืน่อุทธรณ์เพ่ือขอยกเลิกการประเมินดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 เจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลท่ีเป็นตวัแทนในการจดัเก็บภาษีไดย้กอุทธรณ์ท่ีคดัคา้นการ
ประเมินของเจา้พนกังาน โดยให้บริษทัย่อยดงักล่าวน าเงินภาษีและดอกเบ้ียไปช าระแก่หน่วยจดัเก็บภาษี 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดย้ืน่ฟ้องหนงัสืออุทธรณ์ต่อศาลท่ีมีอ  านาจพิจารณาคดีเก่ียวกบั
ภาษีเพ่ือขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีดงักล่าว โดยอาศยัความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมายเพ่ือช้ีแจงการ
ประเมินดงักล่าว อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ยไดว้างเงินเป็นหลกัประกนัร้อยละ 10 ของภาษีขายท่ีถูกประเมิน 
ซ่ึงคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 1.5 ลา้นรูปีอินเดีย หรือประมาณ 0.8 ลา้นบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 หนังสืออุทธรณ์ดงักล่าวยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลท่ีมีอ  านาจ
พิจารณาคดีเก่ียวกบัภาษี ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยเช่ือว่าผลการประเมินน้ีจะไม่เกิดผลเสียหายต่อ
บริษทัยอ่ยอยา่งเป็นสาระส าคญั ดงันั้น บริษทัยอ่ยจึงมิไดบ้นัทึกส ารองส าหรับการประเมินภาษีดงักล่าวไว้
ในบญัชี 
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34.5 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาบริการ 
 ในระหว่างปี บริษทัฯไดท้ าสัญญาบริการว่าจา้งท่ีปรึกษาในการจดัหาแหล่งเงินทุน โดยภายใตส้ัญญา

ก าหนดให้บริษทัฯตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการให้บริการตามท่ีตกลงกนั ภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัท่ี
บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสญัญาสนบัสนุนทางการเงินท่ีมีผลผกูพนัจากแหล่งเงินทุนท่ีท่ีปรึกษาแนะน า  

35. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหรือเปิดเผยมลูค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 36 - 36 
ตราสารทุน    

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 708 708 
    

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุน 52 - 52 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 922 922 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุน 36 - 36 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 654 654 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ระดบั 1 ระดบั 2 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
ตราสารทุน 52 - 52 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  - 868 868 

36. เคร่ืองมือทางการเงิน 
36.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้ืม เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยาว 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้

กูย้มื ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
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ดังนั้ นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคัญจากการให้สินเช่ือ 
นอกจากน้ีการใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวั เน่ืองจากบริษทัฯและ บริษทัยอ่ยมี
ฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้ง
สูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กูย้ืมท่ีแสดงอยูใ่น
งบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส  าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน 

เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชี ตัว๋แลกเงิน เงินกูย้ืมระยะสั้น
และเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง
ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ียและส าหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - - 138 79 218 0.10 - 0.85 
เงินลงทุนชัว่คราว -  เงินฝากสถาบนัการเงิน 1 - - - - 1 1.80 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 - - - 398 402 8.00 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 8 8 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26 - - - - 26 7.00 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั  31 - - - - 31 0.55 - 1.80 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - - 50 50 - 
รวม 63 - - 138 535 736  
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 236 - - 75 - 311 (1) 

ตัว๋แลกเงิน 214 - - - - 214 4.30 - 8.25 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 374 - - - 219 593 2.20 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50 - - - - 50 7.50 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 49 - - - - 49 7.00 
เงินกูย้มืระยะยาว 3 7 10 628 - 648 (2) 
รวม 926 7 10 703 219 1,865  

(1)  MOR, MLR - 2.50, 2.90, 5.50, 11.25 

(2) MLR - 0.50, MLR - 1.00, MLR - 1.25, 11.25, 13.25 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 315 140 455 0.04 - 0.85 
เงินลงทุนชัว่คราว -  เงินฝากสถาบนัการเงิน 2 - - - - 2 1.15 - 1.80 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 4 - - - 460 464 8.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26 - - - - 26 7.00 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั  34 - - - - 34 0.55 - 1.80 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 10 - - 67 77 2.80 
ลกูหน้ีอ่ืน - - - - 32 32 - 
รวม 66 10 - 315 699 1,090  
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั
การเงิน 439 - - - - 439 2.90 - 9.50 

ตัว๋แลกเงิน 356 - - - - 356 4.30 - 6.75 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 133 - - - 575 708 2.20 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 1 1 - 
เงินกูย้มืระยะยาว 1 2 11 762 - 776 (1) 
รวม 929 2 11 762 576 2,280  

(1) MLR - 0.50, MLR - 1.00, MLR - 1.25, 13.25 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 
1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี 

ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 103 5 108 0.10 - 0.85 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - - 781 781 - 
ลกูหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 8 8 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28 - - - - 28 7.50 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 343 - - 343 7.50 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 26 - - - - 26 1.30 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - - - 49 49  
รวม 54 - 343 103 843 1,343  
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 120 - - 75 - 195 (1) 

ตัว๋แลกเงิน 164 - - - - 164 7.50 - 8.25 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 249 - - - 153 402 2.20 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 50 - - - - 50 7.50 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 49 - - - - 49 7.00 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 479 - 479 (2) 
รวม 632 - - 554 153 1,339  

(1) MOR, MLR - 2.5, 5.5 
(2) MLR - 0.50, MLR - 1.00 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 

ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 
1 ถึง 5 ปี 

มากกวา่ 
5 ปี 

ปรับข้ึนลง
ตามราคาตลาด 

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 275 31 306 0.125 - 0.85 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 940 940 - 
ลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 22 22 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 47 - - - - 47 7.50 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 69 295 - - - 364 7.50 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 25 - - - - 25 1.30 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 10 - - 65 75 2.80 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - - 32 32 - 
รวม 141 305 - 275 1,090 1,811  
หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน 340 - - - - 340 3.10 - 3.85 

ตัว๋แลกเงิน 307 - - - - 307 4.60 - 6.75 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6 - - - 512 518 2.20 
เงินกูย้มืระยะยาว - - - 581 - 581 (1) 
รวม 653 - - 581 512 1,746  

(1)  MLR - 0.50, MLR - 1.00 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายสินคา้

และการให้กูย้ืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯและบริษทัย่อยไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สกุลเงิน 
สินทรัพย ์
ทางการเงิน 

หน้ีสิน 
ทางการเงิน 

สินทรัพย ์
ทางการเงิน 

หน้ีสิน 
ทางการเงิน 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
     (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 6 9 12 13 33 32 8 10 32.64 35.78 
ยโูร - - - - 10 10 - - 38.98 37.71 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - - - 9 9 - - 43.92 43.96 
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ยอดคงเหลือของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงทางดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
สกลุเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา ครบก าหนดตามสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,354,119 32.47 - 33.40 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา เมษายน - มิถุนายน  2561 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 95,362 0.93 ยโูรต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา มีนาคม 2561 
    

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
สกลุเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา ครบก าหนดตามสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 6,433,547 34.84 - 36.00 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา มกราคม - มิถุนายน 2560 
ยโูร 40,515 39.28 บาทต่อยโูร พฤษภาคม 2560 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 67,209 35.06 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา พฤษภาคม 2560 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 200,000 0.93 ยโูรต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา มกราคม 2560 
    

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
สกลุเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา ครบก าหนดตามสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,354,119 32.47 - 33.40 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา เมษายน - มิถุนายน 2561 
    

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
สกลุเงิน จ านวนเงิน อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญา ครบก าหนดตามสัญญา 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 6,433,547 34.84 - 36.00 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา มกราคม - มิถุนายน 2560 
ยโูร 40,515 39.28 บาทต่อยโูร พฤษภาคม 2560 
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้    
เหรียญสหรัฐอเมริกา 67,209 35.06 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา พฤษภาคม 2560 

 นอกจากน้ี บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงัมีความเส่ียงจากการท่ีมีเงินลงทุนในบริษทัย่อยในต่างประเทศ            
ซ่ึงบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่ไดท้  าสญัญาป้องกนัความเส่ียงไว ้
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36.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ยกเวน้เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย

จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึง
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

37. การบริหารจัดการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือ

สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.08:1 (2559: 1.15:1) และเฉพาะของบริษทัฯ
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.61:1 (2559: 0.63:1) 

38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1) อนุมติัใหบ้ริษทัฯออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวน
วงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท ใหแ้ก่กองทุน Advance Opportunity Fund I โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ผูอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ บริษทั แพรนดา้ จิวเวลร่ี จ ากดั (มหาชน) 
มูลค่ารวมหุน้กูแ้ปลงสภาพ วงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดดงัน้ี 

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

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

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

เง่ือนไขการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีก าหนด 1 ปี นับแต่วนัท่ีท่ี
ประชุมมีมติอนุมติัใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
บริษทัฯจะออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเม่ือบริษทัฯด าเนินการขายหุน้ท่ียงัไม่ได้
จ  าหน่ายแลว้เสร็จตามโครงการซ้ือหุน้คืนท่ีบริษทัฯเผยแพร่ข่าวเม่ือวนัท่ี 
14 ตุลาคม 2558 หรือครบก าหนดระยะเวลาการขายหุ้นทุนซ้ือคืน
ดงักล่าว 

อตัราดอกเบ้ียของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ร้อยละ 1 ต่อปี 
อายขุองหุน้กูแ้ปลงสภาพ 3 ปีนับจากวนัท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ี

ประธานกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธาน
กรรมการบริหารก าหนด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและ
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เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพในแต่ละคร้ัง 
การช าระคืนเงินตน้ ทยอยคืนเงินตน้หรือช าระงวดเดียวเม่ือครบก าหนด ตามขอ้ก าหนดและ

เง่ือนไขในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพ ร้อยละ 90 ของราคาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นบริษทัฯต่อหุน้ไม่นอ้ย

กว่า 7 วนัท าการแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีจะแปลง
สภาพ 

2) อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯคร้ังท่ี 2                               
(PDJ-W2) จ านวนไม่เกิน 25,595,562 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 16 หุน้เดิมต่อใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุน้ และมีอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 1 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

3) อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯคร้ังท่ี 3                                
(PDJ-W3) จ านวนไม่เกิน 25,595,563 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 16 หุน้เดิมต่อใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุน้ และมีอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 2 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

4) อนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษทัฯคร้ังท่ี 4                                                       
(PDJ-W4) จ านวนไม่เกิน 51,191,125 หน่วย ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 8 หุน้เดิมต่อใบส าคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 1 บาทต่อหุน้ และมีอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ
ไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

5) อนุมติใหบ้ริษทัฯออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯใหแ้ก่กรรมการ
และพนกังานของบริษทัฯและหรือบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 2 จ านวนไม่เกิน 20,476,450 หน่วย โดยไม่คิด
มูลค่า มีราคาใชสิ้ทธิ 4 บาทต่อหุน้ และมีอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัท่ีออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

6) อนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจ านวน 409,529,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 
634,769,950 บาท โดยออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 225,240,950 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ ใบส าคญัแสดงสิทธิคร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 และใบส าคญั
แสดงสิทธิส าหรับกรรมการและพนกังานคร้ังท่ี 2  

ต่อมาบริษทัฯไดด้  าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2561 

39. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร

1. นายปรดีา เตยีสวุรรณ์ 

ประธานกรรมการบริษัท
• วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท : 20 เมษายน 2559
• อายุ 69 ปี
• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 5.37%
คุณวุฒิการศึกษา
• Higher National Diploma in Business Studies - Thames Valley  
 University, England
• Distinguished Senior Executive Program in Government and Business,  
 Harvard University, U.S.A. 
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 37/2548 สมาคม 
 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�างาน
• อุปนายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ 2 สมัย
• กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการ Thailand - US Business Council
• กรรมการหอการค้าไทย 2 สมัย
• ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
• กรรมการและรองประธาน International Colored Stone Association (ICA)
• กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
• ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการค้าที่เป็นธรรมและ 
 การคุ้มครองผู้บริโภค
• กรรมการคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย
• กรรมการมูลนิธิดวงประทีป
• กรรมการมูลนิธิ 14 ตุลา
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 6 บริษัท
 - กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 5 บริษัท
 - กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม
 - อุปนายก 1 ของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ

2. นางประพีร์ สรไกรกติกิลู

รองประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
• วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท : 20 เมษายน 2559
• อายุ 71 ปี
• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1.81%
คุณวุฒิการศึกษา
• B.S.C. Accounting Woodberry University Major Accounting, Los  
 Angeles, California, U.S.A. 
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP)  
 รุ่น 17/2545 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�างาน
• กรรมการสมาคมผู้น�าเข้าและส่งออกระดับบัตรทอง
• กรรมการสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
• คณะกรรมการนักธุรกิจสตรี หอการค้าไทย
• ประธานคณะอนุกรรมการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ หอการค้าไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
       - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 4 บริษัท 
 - กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 6 บริษัท
 - กรรมการคณะอ�านวยการส่งเสริมการค้า หอการค้าไทย
 - คณะกรรมการพัฒนาธรุกจิอญัมณีและเคร่ืองประดับไทย กระทรวงพาณิชย์
 - คณะกรรมการบริหารสถาบนัวิจยัและพัฒนาอญัมณีและเคร่ืองประดับ 
  แห่งชาติ
 - คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ
 -      กรรมการด�าเนินงานสภาธุรกิจไทยเวียดนาม
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3. นางสนุนัทา เตยีสวุรรณ์

กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
• วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท : 20 เมษายน 2560
• อายุ 68 ปี
• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.66%
คุณวุฒิการศึกษา
• Ordinary National Diploma in Business Studies from Westminster  
 University, England
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP)  
 รุ่น 22/2545 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 11 (วตท. 11)
ประสบการณ์การท�างาน
• อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน
• กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสีเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท
 - กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 9 บริษัท
 - กรรมการ บริษัท บริจวิว จ�ากัด

4.นายปราโมทย์ เตยีสวุรรณ์

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)/ 
ประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม/
กรรมการการเงนิและบรหิารความเสีย่ง/ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
• วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท : 21 เมษายน 2558
• อายุ 67 ปี
• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2.27%
คุณวุฒิการศึกษา
• Ordinary National Diploma in Technology (Mechanical Engineers)  
 From Willesden College of Technology, London, England
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 16/2547 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP)  
 รุ่น 46/2547 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance Program (FN)  
 รุ่น 12/2547 
ประสบการณ์การท�างาน
• กรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ สภาอุตสาหกรรม 
 แห่งประเทศไทย
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 4 บริษัท
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5.นางปราณี คณุประเสรฐิ

กรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหารกลุ่ม/
กรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)/ กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
• วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท : 20 เมษายน 2560
• อายุ 65 ปี
• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2.42%
คุณวุฒิการศึกษา
• Business Studies Course from Ealing Technical College, London,  
 England
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่น ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
       - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการบริษัทในกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท
 - กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท

6.นางพนดิา เตยีสวุรรณ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
• วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท : 21 เมษายน 2557
• อายุ 74 ปี
• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 4.78%
คุณวุฒิการศึกษา
• มัธยมศกึษาโรงเรียนอมาตยนุกูลและศกึษาต่อด้านภาษาจากประเทศองักฤษ
• หลักสูตร “พัฒนาการจัดการ” จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 25/2547  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
       - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 1 บริษัท

7.นางสาวพิทยา เตยีสวุรรณ์

กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต)/
กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
• วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท : 20 เมษายน 2559
• อายุ 63 ปี
• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 4.44%
คุณวุฒิการศึกษา
• Kilburn - Polytechnic - London, England City and Guilds of London  
 Institute 
• อบรมหลักสูตรอัญมณีศาสตร์ สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งเอเชีย (AIGS)
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 26/2547  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
       - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการในกลุ่มแพรนด้าฯ 2 บริษัท

PRANDA
รายงานประจ�าปี 2560226



8.นายวรีะชัย ตนัตกิลุ

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
• วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท : 21 เมษายน 2558
• อายุ 75 ปี
• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• LL.M., the University of California, at Berkeley, U.S.A.
• เนติบัณฑิตส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
• นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 37
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ส�านักงาน ก.พ. หลักสูตร 1 รุ่น 13
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP)  
 รุ่น 37/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�างาน
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
• อธิบดีกรมธนารักษ์  
• อธิบดีกรมสรรพสามิต   
• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  
• รองอธิบดีกรมสรรพากร    
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ที่ปรึกษาภาษีอากร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
 - ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท กฎหมาย เอส ซี จี จ�ากัด
 - กรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม

9.นางรวฐิา พงศ์นชิุต

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
• วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท : 21 เมษายน 2558
• อายุ 68 ปี
• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certificate Program สถาบันกรรมการ 
 บริษัทไทย (DCP) รุ่น 59/ 2548
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 (บยส.19)
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 3 (บยป.3)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 1

• หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 3 (วตท.3) 
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า  
 รุ่นที่ 3 (ปรม.3)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกัน  
 ราชอาณาจักร รุ่นที่ 15 (ปรอ.15)
ประสบการณ์การท�างาน
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• รองอธิบดีกรมสรรพากร 
• ผู้อ�านวยการส�านักอุทธรณ์ภาษี กรมสรรพากร 
• นิติกร 9 ชช. (ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านป้องกันและปราบปรามผู้ท�าลายระบบ 
 ภาษี) ส�านักตรวจสอบภาษีกรมสรรพากร
• รองโฆษกกระทรวงการคลัง
• โฆษกกรมสรรพากร
• เลขานุการ กรมสรรพากร
• อนุกรรมาธิการศึกษาและตรวจสอบสัญญาของกระทรวงคมนาคม
• กรรมการช�าระบัญชี บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
• ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ�ากัด
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
• กรรมการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจ 
 การค้า กระทรวงพาณิชย์
• กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท  
 จ�ากัด
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ 
 ก�าหนดค่าตอบ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จ�ากัด (มหาชน)
• กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง บรรษัท 
 ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
• กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ากัด (มหาชน)
• ผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
 (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โซลาร์ตรอน  
  จ�ากัด (มหาชน)
 - กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการกฎหมาย  
  บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ที่ปรึกษาสมาคมสถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย
 - ที่ปรึกษาประจ�าสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง 
 - อุปนายกสมาคมข้าราชการสรรพากร
 - กรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.)
 - กรรมการสมาคมนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
 - กรรมการรุ่นที ่1 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์  
  (TEPCOT)
 - ประธานรุ่น 59 ในหลักสูตรกรรมการบริษัทไทย (DCP59)
 - ประธานบริษัท ภูตรา คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
 - ประธานบริษัท จันค�า เรสซิเด้นท์ จ�ากัด
 - กรรมการอสิรและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั น�า่เฮงคอนกรีต  
  (1992) จ�ากัด
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10. นายจ�านงค์ วฒันเกส

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
• วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท: 20 เมษายน 2560
• อายุ 66 ปี 
• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.02%
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517
• ปริญญาโท MBA, University of Central Missouri, 1982 (พ.ศ. 2525)
• ปริญญาเอก จบภาคบังคับหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณทิต 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2549 (ออกโดยไม่ท�าวิทยานิพนธ์)
• ประกาศนียบัตร ภาษาอังกฤษขั้นสูง (เกียรตินิยม) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2518
• นิติศาสตร์ภาคบณัฑิต (3 ปี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.  2521 - 2523
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
 รุ่นที่ 5/2544, Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2545, Audit  
 Committee Refreshers’ Course 2548, Chartered Director รุ่นที่ 1/2550  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  
 (วตท.) รุ่นที่ 6 
• Tactical Training in Hostage Rescues, US Marshal Service, Department  
 of Justice, Baton Rouge, Louisiana, USA, 1990 (พ.ศ. 2533)
• Marketing Coaching, Tack Training International, London, UK, 1991  
 (พ.ศ.2534) 
ประสบการณ์การท�างาน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.  
 อินทรประกันภัย (2543-2555)
• กรรมการผู้จัดการ บริษัทร่วมทุนธนาคารไทยพาณิชย์ (2537-2541)
 - Siam Commercial Link
 - Science Commercial Link ร่วมทุน ธ.ไทยพาณิชย์และ สวทช. (NSTDA)
 - SCB Technology-กิจการทุนร่วมเส่ียง ของ ธ.ไทยพาณิชย์
• ผู้จดัการก่อต้ัง (Founding Manager) Business Advisory Center เพ่ือกจิการ 
• SMEs สถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia Foundation)  
 ด้วยการสนับสนุนของ USAID (2542-2543)
• กรรมการบริหาร อุทยานวิทยาศาสตร์ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
 เทคโนโลยีแห่งชาติ (2540)
• ที่ปรึกษาส�านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (2540)
• กรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ไลฟ์ จอนห์น แฮนข็อค ประกันชีวิต  
 (2543-2549)
• เจ้าหน้าทีวั่ฒนธรรม องค์การข่าวสารสหรัฐ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ  
 กรุงวอชิงตัน (2528-2534)
• อาจารย์วิชาการประกันภัย คณะวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2523-2525)
• ผู้จัดการศูนย์วิชาการ บจก. อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต (2520-2525)
• อาจารย์บัณฑิตศึกษา (ภาษาและปรัชญา) คณะมนุษยศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (2547-2556)
• ที่ปรึกษา (กรรมการ, 2554-2558) สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทย  
 (Thai Investors Association)
• กรรมการ และอดีตนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ (ก่อตั้ง พ.ศ. 2470)
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการลงทุน บมจ. แอลดีซี เด็นทอล  
  (2556-ปัจุบัน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
  บมจ. ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต (2550-2559)
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11. เรอืโทอนนัต์ ปานะนนท์ ร.น.

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
• วันที่ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท : 25 มีนาคม 2558
• อายุ 82 ปี
• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• BS. In Civil Engineering, W.P.I., Massachusetts, U.S.A.
• Certificate in Special Course in project Analysis, U.N. Asian Institute  
 for Economic Development and Planning 
• หลักสูตรนักบริหารระดับผู้อ�านวยการกอง รุ่น 10 ส�านักงานข้าราชการ 
 พลเรือน
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง นบส.1 รุ่น 6 ส�านักข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 34
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�างาน
• รองอธิบดีกรมศุลกากร
• กรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย
• กรรมการสงเคราะห์การท�าสวนยาง
• กรรมการบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวม
• กรรมการ บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์สินเอเซีย
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
• ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
• กรรมการ บมจ. ไทยเยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี
• ที่ปรึกษา บมจ. เอ.เจ. พลัสท์
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
       - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
       - ไม่มี -

12. รศ. สรติา บนุนาค

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
• วันที่ด�ารงต�าแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท : 25 มีนาคม 2558
• อายุ 71 ปี
• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
• ปริญญาโท การเงิน (Western New Mexico University, U.S.A.)
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ
• หลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certificate Program (DCP)  
 รุ่น 22/2545 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 1/2547 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่น 1/2548 
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Report  
 (MFR) รุ่น 5/2550
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)  
 รุ่น 2/2551
• สัมมนา เรื่อง “การควบคุมภายในเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน : กลยุทธ์  
 การเพิ่มมูลค่ากิจการ” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การท�างาน
• รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ ์
 มหาวิทยาลัย
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
• บมจ. ไอทีวี
• บมจ. ห้องเย็นเอเซียนซีฟูดส์
• ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
• บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ที่ปรึกษา บริษัท อีโค เอ็นนียี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด
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14. นายเดชา นนัทนเจรญิกลุ

กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ (สายตลาด)/
กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
• อายุ 58 ปี 
• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา 
• BBA in Marketing Management in Memphis State University,  
 Tennessee, U.S.A.
• MBA in Marketing Memphis State University, Tennessee, U.S.A.
ประสบการณ์การท�างาน
• Marine Underwriter, New Hampshire Insurance, Bangkok ปี 2524 
• อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร คณะวิทยาศาสตร์  
 ภาควิชาวัสดุศาสตร์อัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2539-2540
• Member of Thai-Russian Chamber of Commerce 
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี -

13. นายชนตัถ์ สรไกรกติกิลู

กรรมการบริหาร/ 
ประธานกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
• อายุ 39 ปี
• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.11%
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี Business Administration, Babson College, U.S.A.
• ปริญญาโท Accounting, University of Virginia, U.S.A.
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 6  
 โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร TLCA Leadership Development Program  
 รุ่นที ่2 โดยสถาบนัการจดัการนานาชาติ (IMD) และสมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย
• ประกาศนียบตัรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที ่131/2559   
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�างาน
• Vice President - Forever Living Products, Vietnam
• Senior Auditor - Ernst & Young, U.S.A.
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
       - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการบริษัทในกลุ่มแพรนด้าฯ 3 บริษัท
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15. ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุง่โรจน์

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ (สายผลิต) / 
รองประธานกรรมการส่งเสริมคุณค่าร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม
• วันด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร  :  1  มกราคม  2561
• อายุ 62 ปี
• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  :  ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา  
• Ed.D. (Art) Illinois State University, Illinois, USA.
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ 
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.47)
• สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.9)
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ภูมิพลังแผ่นดิน 1)
ประสบการณ์การท�างาน 
• คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผู้อ�านวยการ ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
 (องค์การมหาชน)
• เจ้าหน้าที่ของรัฐประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ท�าเนียบรัฐบาล
• ประธาน ASEAN Quality Assurance Network (AQAN)  
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่น ๆ ในปัจจุบัน  
• ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All)
• กรรมการประกันคณุภาพภายในระดับอดุมศกึษา ส�านักงานคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษา
• อนุกรรมการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การ 
 มหาชน)

16. นายดุษิต จงสทุธนามณี

กรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท
• อายุ 46 ปี
• สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัย 
 เทคโนโลยีมหานคร 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 74/2016 สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 137/2017 สมาคมส่งเสริม 
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การท�างาน
• ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค
• ประธานกรรมการบริหาร บจก. ทรัพย์สินสิริ 
• ประธานกรรมการ บจก. คิน ออเทอร์
• ที่ปรึกษาทางการเงิน บจก. เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์
• วิทยากรหลักสูตร “Certificate of Business Advisor” มหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตร์ 
• วิทยากรหลักสูตร “Certificate of Intelligent Investor” มหาวิทยาลัย 
 เกษตรศาสตร์
• วิทยากรหลักสูตร “Concise Business Advisor” บจก. เอฟ พี เอ็ม  
 คอนซัลแท้นท์
• วิทยากรหลักสูตร “Concise Intelligent Investor” บจก. เอฟ พี เอ็ม  
 คอนซัลแท้นท์
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ในปัจจุบัน
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
 - ไม่มี -
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - กรรมการบริหาร บจก. ทรัพย์สินสิริ 
 - กรรมการ บจก. คิน ออเทอร์
 - กรรมการ บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค
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ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1)
ซึ่งแสดงไว้ใน www.sec.or.th 
หรือเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pranda.com

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส�านักงานเลขานุการบริษัท
E-mail: cs@pranda.co.th; ir@pranda.co.th
Tel: +662 769 9999 ต่อ 430, 431, 436



บริษัท แพรนด�า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) 

28 ซอยบางนา-ตราด 28
แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260

www.pranda.com
โทรศัพท�: +66 2769 9999
โทรสาร: +66 2769 9998

บริษัท แพรนด�า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำ� 2560
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