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รู้จักผาแดง

วิสัยทัศน์ 

 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) หรือเรียกย่อว่า พีดีไอ ก่อตั้งขึ้น
เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2524 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 2,260 ล้านบาท บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจผลิตโลหะ
สังกะสี มีผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วยโลหะสังกะสีบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสม 
โดยจ�าหน่ายให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นหลัก
 บริษัทฯ ใช้วัตถุดิบแร่สังกะสีที่ผลิตได้เองจากเหมืองแม่สอด จังหวัดตาก 
ตั้งแต่ปี 2527 ต่อมาในปี 2538 บริษัทฯ เริ่มน�าเข้าแร่สังกะสีจากแหล่งต่างๆ ของ
โลกมาถลุงเป็นหลัก โดยแร่สังกะสีที่น�าเข้าจะผ่านกระบวนการย่างแร่ให้เป็น 
แคลไซน์ที่โรงงานจังหวัดระยองก่อนส่งไปเข้ากระบวนการผลิตเป็นโลหะสังกะส ี
ที่โรงถลุงจังหวัดตาก 
 ในปี 2551 บริษทัฯ ได้เร่ิมใช้วตัถดุบิสงักะสรีีไซเคิลร่วมกบัแร่สงักะสทีีผ่ลิต
ได้จากธรรมชาติซ่ึงช่วยลดต้นทนุการผลติและยังน�าธรุกจิมุ่งสูอ่ตุสาหกรรมสเีขียว
ที่ดูแลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเข้มข้นขึ้นเป็นล�าดับ 

 ผาแดงฯ มุ่งเป็นผู้น�าในผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีคุณภาพสูงในเอเชียตะวัน-
ออกเฉียงใต้
 ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและเติบโตอย่างย่ังยืน เราสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุด
ให้กับลูกค้า เคารพต่อพนักงานของเราและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น 
ที่เราเข้าไปด�าเนินการและให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา

ข้อมูลท่ัวไปขององค์กร
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ขององค์กร

2

กลยุทธ์ขององค์กร

ปี 2556 พีดีไอมีผลการด�าเนินงานดีกว่าที่
คาดการณ์ไว้ โดยสามารถลดผลขาดทุนจากการ
ด�าเนินงานได้อย่างมีนัยส�าคัญ อีกทั้งโครงการ
ส�าคัญหรือ VIP (Very Important Project) มี
ความคืบหน้าอย่างมากและช่วยลดต้นทนุค่าใช้จ่าย
และสร้างรายได้เพิ่ม ได้แก่

• โครงการติดตั้งหม้อไอน�้าที่ใช้ถ่านหิน
คุณภาพสูงแทนการใช้น�้ามันเตาได้เร่ิมเดิน
เครื่องจักรเมื่อเดือนธันวาคม 2556 โครงการ 
ดังกล่าวช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงจากการใช้
ถ่านหินบิทูมินัสที่มีราคาถูกกว่าน�้ามันเตา และ
มส่ีวนช่วยปรบัปรงุการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม
โดยรวมให้ดีขึ้น

• โครงการสกัดแยกโลหะมีค่า ได้แก่ เงิน 
และตะก่ัวออกจากกากแร่ในกระบวนการถลุง
แร่ เรียกว่าผลิตภัณฑ์ PLP (Padaeng Leach 
Product) โดยปี 2556 ผลิตได้จ�านวนทั้งส้ิน 
10,000 เมตริกตัน

• นวัตกรรมของโรงล้างวตัถุดบิสงักะสอีอกไซด์
ทีโ่รงงานระยอง เพ่ือสนบัสนุนการจดัหาวัตถดุบิ
สังกะสีทุติยภูมิและเป็นไปตามกลยุทธ์เพ่ิมการ
ใช้วัตถดิุบสงักะสรีไีซเคลิป้อนกระบวนการผลติ
มากขึ้น 

พีดีไอมุ่งสร้าง
ผลก�าไรและด�าเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์องค์กรปี 2557
ปี 2557 พีดไีอมุง่ด�าเนนิการให้บรรลผุลตาม

เป้าหมายทัง้ด้านงบประมาณ การแสวงหาธุรกิจ
ใหม่ การควบคุมค่าใช้จ่ายด�าเนินงานและการ
ด�าเนินโครงการวีไอพี พร้อมทั้งน�าโมเดลการ
บรหิารธุรกิจสูค่วามเป็นเลศิ (Business Excellence 
Model) มาใช้ท่ัวท้ังองค์กร 

พีดไีอได้ก�าหนดวัตถุประสงค์การด�าเนินงาน
ทีส่�าคญัในปี 2557 เพ่ือให้การด�าเนนิงานในทกุ
ระดบัสอดคล้องกัน ดงัน้ี

1. บรรลผุลส�าเร็จตามดชันีชีวั้ดทีก่�าหนดไว้
ในงบประมาณ

2. ควบคมุดแูลค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
และค่าใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนให้สอดคล้องกับ 
งบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุตัิ

3. ด�าเนินโครงการส�าคญัเร่งด่วนหรือวีไอพี
ให้เกิดผลส�าเรจ็

4. ศกึษา น�าเสนอและด�าเนินโครงการขยาย
กิจการ (Diversification Project) เพ่ือให้เกิด
ความย่ังยืนและสร้างผลก�าไรส�าหรับพีดีไอ 
ในอนาคต

5. น�าโมเดลการบรหิารธุรกิจสู่ความเป็นเลศิ
มาใช้เพ่ือปรบัปรงุการท�างานอย่างต่อเนือ่ง
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ลักษณะธุรกิจ
พัฒนาที�ดินและประกอบการ

นิคมอุตสาหกรรม

ทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท
ทุนเร�ยกชำระแล�ว 80,000,000 บาท

บร�ษัท ผาแดง
พร�อพเพอร�ตี�ส�  

จำกัด

100%
ลักษณะธุรกิจ

อุตสาหกรรมทำเหมืองแร�และถลุงแร�สังกะสี  
รวมทั�งจำหน�ายโลหะสังกะสีแท�งบร�สุทธ�� 

โลหะสังกะสีผสม และผลิตภัณฑ�พลอยได�อื�นๆ

บร�ษัท ผาแดงอินดัสทร� จำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 2,260,000,000 บาท

ทุนเร�ยกชำระแล�ว 2,260,000,000 บาท
100%

บร�ษัท 
ผาแดงอินดัสทร�

 (ประเทศลาว) จำกัด

ทุนจดทะเบียน 1,273,000 ดอลลาร�สหรัฐ
ทุนเร�ยกชำระแล�ว 743,000 ดอลลาร�สหรัฐ

 ลักษณะธุรกิจ
 สำรวจและทำเหมืองแร�สังกะสีและโลหะพ��นฐาน

ในประเทศลาว

100%

ลักษณะธุรกิจ
จำหน�ายโลหะพ��นฐานและผลิตภัณฑ�

พลอยได�อื�นๆ 

ทุนจดทะเบียน 
200,000,000 บาท
ทุนเร�ยกชำระแล�ว 
200,000,000 บาท

บร�ษัท เซาท� อีส 
เอเซีย 

เมทัลส� จำกัด

100%

บร�ษัท ผาแดง
อินเตอร�เนชั�นแนล 

ไมนิ�ง จำกัด

ทุนจดทะเบียน 
100,000 บาท

ทุนเร�ยกชำระแล�ว 
100,000 บาท

ลักษณะธุรกิจ
สำรวจและพัฒนา

การทำเหมืองแร�ในประเทศเว�ยดนาม 
(หยุดดำเนินการ)

51%

49%

บร�ษัท ภูเทพ 
จำกัด

ทุนจดทะเบียน 
285,589,732 บาท

ทุนเร�ยกชำระ 
285,589,732 บาท

ลักษณะธุรกิจ
สำรวจและทำเหมืองแร�ทองแดง 

และแร�เศรษฐกิจอื�นๆ
ในอาชญาบัตรแปลงที� 3 จังหวัดเลย

บร�ษัท พ�เอ็นเอ (ภูเทพ) 
พ�ทีวาย จำกัด 

ประเทศออสเตรเลีย ถือหุ�น 49%

บร�ษัท เอ็มพ� เอ็นเนอร�ยี� จำกัด 

บร�ษัท ไทยออยล� จำกัด (มหาชน)

35%

30%

35%

บร�ษัท แม�สอด
พลังงานสะอาด 

จำกัด

ลักษณะธุรกิจ
ผลิตเอทานอลจากอ�อย

ทุนจดทะเบียน 
675,000,000 บาท
ทุนเร�ยกชำระแล�ว 

675,000,000 บาท 

บร�ษัท ต�นสังกะสี 
จำกัด

(จดทะเบียนใน
ประเทศสิงคโปร�)

100%

ทุนจดทะเบียน 
10,000 ดอลลาร�สหรัฐ

ทุนเร�ยกชำระแล�ว 
10,000 ดอลลาร�สหรัฐ

ลักษณะธุรกิจ
สำรวจและทำเหมืองแร�โลหะพ�น้ฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ขององค์กร
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
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ข้อมูลทั่วไป
ขององค์กร

No. of Employee, Location

จ�านวนพนักงาน
ในปี 2556 บรษิทัฯ มพีนกังาน 888 คน

ที่ตั้งส�านักงาน
พดีีไอ - กรุงเทพ  : อาคาร ซทีไีอ ทาวเวอร์ ชัน้ 26-27 เลขท่ี 191/18-25
   ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
  กรงุเทพฯ 10110 
โทรศพัท์  :  0-2695-9499 
โทรสาร  :  0-2695-9495
E-mail : info@padaeng.co.th
Website :  www.padaeng.com

พดีีไอ - ตาก  : เลขท่ี 94 หมู ่1 ถนนสายเอเชยี บ้านคลองห้วยทราย 
  ต�าบลหนองบัวใต้ อ�าเภอเมอืง  
  จงัหวัดตาก 63000  
โทรศพัท์  : 0-5551-7444, 0-5555-8500 
โทรสาร :  0-5551-7440, 0-5555-8500

พดีีไอ - แม่สอด : เลขที ่13 หมู ่4 ต�าบลพระธาตผุาแดง 
  อ�าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก 63110 
  (ตู ้ปณ.29 อ�าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก 63110) 
โทรศพัท์  :  0-5553-3015-9
โทรสาร  : 0-5553-3018 

พดีีไอ - ระยอง  : นิคมอตุสาหกรรมผาแดง เลขที ่15 ถนนผาแดง 
  ต�าบลมาบตาพุด อ�าเภอเมอืง 
  จงัหวัดระยอง 21150 
โทรศพัท์  : 0-3868-3318-20
โทรสาร  :  0-3868-3321 

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบยีน   : บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

หุน้สามัญ  62 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  

 ถนนรชัดาภิเษก เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 

 โทรศพัท์ : 0-2229-2800 โทรสาร : 0-2654-5427

 TSD Call center : 0-2229-2888

 E-mail: TSDCallCenter@set.or.th

 www.tsd.co.th

  
ผู้ตรวจสอบ   : นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต 

บญัช ี เลขท่ี 3760 บรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 

 เอบเีอเอส จ�ากัด 179/74-80 อาคารบางกอกซต้ีิ

 ทาวเวอร์ ชัน้ 15 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร 

 กรงุเทพฯ 10120

 โทรศพัท์ 0-2286-9999 

 โทรสาร 0-2286-5050

ทีป่รึกษาทางกฎหมาย   :  - ไม่ม ี-

 
ทีป่รึกษาหรือผู้จัดการ   :  - ไม่ม ี- 
ภายใต้สญัญา
การจัดการ
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ข้อมูลทั่วไป
ขององค์กร

รางวัล ปี 2556
• พีดีไอได้รับรางวัล CSRI Recognition 

ประจ�าปี 2556 ประเภทรางวัล Rising Star ซึง่มี
ความโดดเด่นด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม จาก
สถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม (CSRI) ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เมือ่วนัที ่11 พฤศจกิายน 2556 

• พีดไีอ - แม่สอด ได้รบัรางวลัสถานประกอบ
การเครอืข่ายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม ประจ�า
ปี 2556 (CSR-DPIM Continuous) จากกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 
กระทรวงอตุสาหกรรม เมือ่วันท่ี 9 ตุลาคม 2556

• พีดีไอ-แม่สอดได้รับประกาศเกียรติคุณ
สถานประกอบการ “กิจการทีม่มีาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน 
การท�างาน ประจ�าปี 2556” ซ่ึงจดัโดยส�านกังาน

อตุสาหกรรมจงัหวัดตาก ส�านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรม
จงัหวัดตาก  ชมรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ
ท�างานจงัหวัดตาก และหน่วยพัฒนาและบรรเทา
ทกุข์แห่งประเทศไทย เมือ่วันที ่1 พฤษภาคม 2556

• พีดไีอ - ตากได้รบัรางวัลสถานประกอบการ
ดเีด่น ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน ระดบัประเทศ ประจ�าปี 
2556 ต่อเนือ่งเป็นปีท่ี 6 จากกระทรวงแรงงาน  
เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม 2556

• พีดีไอ - ระยองได้รับรางวัลธรรมาภิบาล 
สิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2556 จากการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นปีที ่5 เมือ่วนัที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2556 

รายงานประจ�าปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556
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ข้อมูลทั่วไป
ขององค์กร

จากงบการเงินรวม

ตัวเลขและข้อมูลที่ส�าคัญ

2555 
ปรับปรุง

ณ ส้ินปี 2554 
ปรับปรุง2556

ตัวเลขและอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

Total revenues (million Baht)  5,455   7,686   7,427

Gross profit (million Baht)  290  -15   369

Net profit (loss) (million Baht) -530  -569   4

Net profit (loss) per share (Baht) -2.35 -2.52 0.02

Net profit (loss) per total revenue % -9.72 -7.41 0.06

Total asset (million Baht)  5,236   6,111   7,142 

Total liabilities (million Baht)  2,294   2,244   2,568 

Total shareholders’ equity (million Baht)  2,942   3,867   4,575

Return on assets % -18.30 -8.48 0.06

Return on equity % -27.40 -13.64 0.09

Return on capital employed % -27.67 -13.97 0.58

Debt to equity ratio (Times) 0.78 0.58 0.56

Book value per share (Baht)  13.02   17.11   20.24

Dividend per share (Baht) 0.30 0.00 0.50

รายได้รวม (ล้านบาท)

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

อัตราก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

หนี้สินรวม (ล้านบาท)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ไป (ร้อยละ)

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
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ข้อมูลทั่วไป
ขององค์กร

มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง

ร้อยละของ
รายได้รวม

ร้อยละของ
รายได้รวม

ร้อยละของ
รายได้รวม

โครงสร้างรายได้

	 (จากงบการเงินรวม)	จำาแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์	ตั้งแต่ปี	2554-2556

โลหะสังกะสีบริสุทธิ์	 	2,098	 38 	4,019	 52 	4,388	 59

โลหะสังกะสีผสม 	2,844	 52 	3,042	 40 	2,504	 34

กรดกำามะถัน 	174	 3 	238	 3 	274	 4

รายได้อื่นๆ 	339	 7 	387	 5 	261	 3

รายได้รวม  5,455 100  7,686 100  7,427 100

2554
ล้านบาท

2555
ล้านบาท

2556
ล้านบาทผลิตภัณฑ์

2555ล้านบาท 2556 2554

	 	5,455		 	7,686		 	7,427	

		 5,455		 	7,686		 	7,427	

	 	5,360		 	7,850		 	7,589	

		 4,862		 	7,188		 	6,630	

		 476		 	517		 	530	

	 	9		 	126		 	300	

	 	2		 	2		 	119	

		 11		 	17		 	11	

	 	348		 342		 197

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง

	•	รายได้

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง

	•	ต้นทุนการดำาเนินงาน

	•	ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน

	•	เงินที่ชำาระแก่เจ้าของเงินทุน

	•	เงินที่ชำาระแก่รัฐ

	•	การลงทุนในชุมชน

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม

รายงานประจ�าปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556
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ข้อมูลทั่วไป
ขององค์กร

ข้อมูลส�าคัญในรอบปี 2556

• ผลการด�าเนนิงานของพีดไีอจากกิจกรรม
ต่างๆ ดข้ึีนอย่างมนียัส�าคัญ ซึง่เป็นผลจากการ
ด�าเนินงานตามแผนพัฒนาเชงิกลยุทธ์ของบรษิทัฯ 
ได้แก่ การเพ่ิมสัดส่วนการขายโลหะสงักะสผีสม 
การเพ่ิมรายได้จากผลติภัณฑ์พลอยได้ รวมถึงการ
ควบคุมอย่างเข้มข้นทัง้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน
และการลงทนุ พีดไีอคาดว่าในปี  2557 จะมผีล
การด�าเนินงานท่ีดีข้ึน จงึได้ตดัสนิใจจ่ายเงินปันผล
ประจ�าปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท โดยจ่าย
จากก�าไรสะสมของบรษิทัฯ

• พีดีไอจะขยายสู ่ธุรกิจสีเขียวและน�า
แนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคมมาด�าเนินการ
เพ่ือสร้างผลก�าไรและการเติบโตอย่างย่ังยืน 
บรษิทัฯ เริม่ศกึษาธุรกิจใหม่ซึง่รวมถึงการจดัการ
เชงินเิวศ ธุรกิจรไีซเคลิกากของเสยีในอตุสาหกรรม
และธุรกิจพลงังานทดแทน 

• ปี 2556 พีดไีอได้น�าโมเดลธุรกิจสูค่วามเป็น
เลศิ (Business Excellence Model - BE) มาใช้ใน
การปรบัปรงุกระบวนการท�างานท่ัวท้ังองค์กร ซึง่
โมเดลดงักล่าวนีจ้ะเป็นเครือ่งมอืเชงิกลยุทธ์ท่ีส�าคัญ
ในการขับเคลือ่นธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตต่อไปได้
อย่างย่ังยืน โดยมุง่ปรบัปรงุกระบวนการท�างานให้
มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานโดยทั่วไปและตอบ
สนองความต้องการของผูม้ส่ีวนได้เสยีขององค์กร 

• พีดไีอได้รบั 2 รางวลัด้านความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม ประจ�าปี 2556 ซึง่รางวัลดงักล่าวเป็นการ
ยืนยันถึงความมุง่มัน่ของบรษิทัฯ ท่ีด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเน่ืองจรงิจงั

   รางวัล CSRI Recognition ประจ�าปี 
2556 ประเภทรางวัล Rising Star จากสถาบนั
ธุรกิจเพ่ือสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

   รางวัลสถานประกอบการทีม่มีาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM) ต่อเนือ่งเป็นปีทีส่าม 
จากกรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่ 
(กพร.) กระทรวงอตุสาหกรรม 

• ปี 2556 พีดีไอได้ด�าเนินการเพ่ิมความ 
เข้มแข็งของนโยบายงานทรพัยากรบคุคลเพ่ือให้
บรรลกุารเตบิโตของบรษิทัฯ ในอนาคต โดยการ
บรหิารงานทรพัยากรบคุคลจะสนบัสนุนให้บรษิทัฯ 
ก้าวไปข้างหน้าและสอดคล้องกับวิสยัทศัน์ กลยุทธ์
และค่านิยมองค์กร กระบวนการบรหิารงานบคุคล
จะได้รบัการตรวจสอบและทบทวนเพ่ือส่งเสรมิ
ภาวะผูน้�า ความสามารถด้านการจดัการและเทคนิค 
ยกระดบัการท�างานให้มคีวามคดิสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ซึง่จะท�าให้พีดไีอสามารถเผชญิกับความ
ท้าทายต่อการปรบัสูอ่งค์กรในระดบัมาตรฐานของ
อตุสาหกรรมได้
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ข้อมูลทั่วไป
ขององค์กร

รายงานประจ�าปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556
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จากสภาวะโลหะสงักะสโีลกท่ีมรีะดับราคาลดลง
และมปีรมิาณล้นตลาด รวมท้ังต้นทนุการด�าเนินงาน
ทีส่งูขึน้ แต่พีดไีอก็สามารถแขง็แกร่งขึน้จากปี 2555 
ด้วยผลการด�าเนินงานทีดี่ขึน้อย่างมาก 

เราสามารถลดผลขาดทุนจากการด�าเนินงาน
เหลือเพียง 89 ล้านบาท ซึ่งดีกว่าปี 2555 ที่มีผล
ขาดทุนจ�านวน 343 ล้านบาท นับเป็นผลส�าเร็จ
อย่างย่ิงท่ามกลางความยากล�าบากของสภาวะ
ตลาดโลหะสงักะสโีลกท่ีมรีาคาเฉลีย่ท้ังปีอยู่ท่ี 1,910 
ดอลลาร์สหรฐัต่อเมตรกิตนั ลดลงจากปี 2555 ทีม่ี
ราคาเฉลีย่อยู่ท่ี 1,948 ดอลลาร์สหรฐัต่อเมตรกิตนั 
และมีปริมาณสต็อกโลหะสังกะสีในคลังสินค้าท่ัว 
โลกมากกว่า 1 ล้านเมตรกิตนั 

ขณะเดียวกัน ในปี 2556 พีดีไอยังต้องเผชญิกับ
ปัจจัยภายในประเทศทีส่่งผลให้ต้นทุนการผลติเพ่ิม
ข้ึนร้อยละ 4 โดยส่วนใหญ่มาจากค่าพลงังานและค่า
จ้างทีป่รบัสงูขึน้ แต่บรษิทัฯ ก็สามารถลดค่าใช้จ่าย
จากการด�าเนนิงานได้มากกว่า 300 ล้านบาท ด้วยผล
ส�าเรจ็จากการด�าเนนิงานตามแผนพัฒนาเชงิกลยุทธ์

ถึงกระนั้นก็ตาม การตั้งส�ารองจากการด้อยค่า
ของค่าใช้จ่ายในการส�ารวจแร่ทองแดงของบริษัท 
ภูเทพ จ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืท�าให้งบการเงนิ
รวมมีผลขาดทุน 530 ล้านบาท บริษัทดังกล่าว
เป็นการร่วมทุนกับพันธมิตรจากออสเตรเลียเพ่ือ
ด�าเนินการส�ารวจแร่ทองแดงในจังหวัดเลย ด้วย
เหตผุลส�าคญัจากขัน้ตอนทีย่าวนานในการอนุมตัใิบ
อนุญาตประทานบตัรท�าเหมอืงแร่ของประเทศไทย 
จงึเป็นไปได้ยากท่ีบรษิทั ภูเทพฯ จะสร้างรายได้ให้
เกิดข้ึนอย่างย่ังยืน ท้ังน้ีหากไม่นบัรวมการต้ังส�ารอง

จากการด้อยค่าของค่าใช้จ่ายในการส�ารวจของ
บรษิทัดงักล่าว จะเห็นว่าผลประกอบการเฉพาะพีดไีอ 
มคีวามแขง็แกร่งข้ึนมาก

แผนงานเชงิกลยทุธ์
จากแผนกลยุทธ์องค์กรทีเ่ริม่ด�าเนนิการมาตัง้แต่

ปี 2555 และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนั้นได้ส่งผลเต็ม
ทีต่่องบกระแสเงนิสดทีเ่ปน็บวกในป ี2556 โดยได้
ด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ใน 4 ด้านหลกั ประกอบ
ด้วย การสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี การวางระบบ
จัดหา การพัฒนาอุตสาหกรรมข้ันปลาย และการ
สร้างกระบวนการท�างานท่ีเป็นเลศิ นอกจากนีใ้นปี
ดังกล่าว เราได้ปรบัสดัส่วนการผลติโดยเพ่ิมปรมิาณ
โลหะสงักะสผีสมซึง่เป็นผลติภณัฑ์ทีม่มีลูค่าเพ่ิม การ
ลดต้นทนุด้านพลงังานและการลดค่าใช้จ่ายท้ังระบบ 
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพการผลติ 

เราได้พิจารณาอย่างรอบคอบทีป่รบัลดปรมิาณ
การจ�าหน่ายโลหะสังกะสี เพื่อลดต้นทุนการผลิตที่
ได้รับผลกระทบจากราคาโลหะสังกะสีท่ีลดลงและ
ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยเฉพาะค่าไฟฟ้า ขณะ
เดียวกันเราได้เพ่ิมปรมิาณการผลิตโลหะสังกะสผีสม
ซึง่เป็นผลติภัณฑ์ท่ีมมีลูค่าเพ่ิมและให้ก�าไรขัน้ต้นสงู
ขึน้ ตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะกลุม่ ซึง่
น่ายินดอีย่างยิง่ทีค่่าพรเีมยีมท่ีได้รบัจากการจ�าหน่าย
โลหะสงักะสผีสมในปี 2556 ปรบัสงูขึน้กว่าทีเ่คยมมีา 
สิง่ท่ีเกิดขึน้นีส้ะท้อนต่อวิสยัทศัน์องค์กรว่า เราไม่ได้
มุง่จ�าหน่ายโลหะสงักะสใีห้มากข้ึนหรอืเพ่ิมส่วนแบ่ง
ทางการตลาด แต่มุง่เน้นการสร้างผลก�าไร

เราไม่ได้มุ่งจ�าหน่าย
โลหะสังกะสีให้มากขึ้น
หรือเพิ่มส่วนแบ่ง
ทางการตลาด 
แต่มุ่งเน้นการสร้าง
ผลก�าไร

รายงานประจ�าปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556



คณะกรรมการแถลง

ในปี 2556 พีดีไอยังได้รับประโยชน์จากการ
ใช้แผนกลยุทธ์การซื้อขายโลหะสังกะสีล่วงหน้า
(Strategic Hedging Mechanism) ซึง่เป็นการเสรมิ
เพ่ิมจากการซือ้ขายล่วงหน้าตามปกติ (Transaction 
Hedging Tool) ซึง่ท้ังสองปัจจยัน้ีช่วยลดความเสีย่ง
ด้านการเงนิได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

ด้านการผลติ เราได้ใช้ประโยชน์อย่างเตม็ทีด้่วย
การเร่งผลติโลหะสงักะสใีนช่วงเวลาท่ีอตัราค่าไฟฟ้า
ลดต�า่ลงโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนและวนัหยุดสุด
สปัดาห์ พร้อมท้ังปรบัปรงุอปุกรณ์เครือ่งจกัรซึง่ส่งผล
ดต่ีอประสทิธิภาพการใช้พลงังานและค่าไฟฟ้า โดย
ผลจากการด�าเนนิกิจกรรมทัง้หมดตลอดทัง้ปีส่งผล
ให้ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานโดยรวมลดลง

แนวโน้มปี 2557
ในปี 2556 เราได้สร้างการเติบโตท่ีแข็งแกร่งให้

กับองค์กรด้วยการท�าให้พีดีไอมีความพร้อมและดี
ขึน้กว่าเดมิ เพ่ือให้รอดพ้นหนทางท่ียากล�าบากข้าง
หน้าได้ ซึง่จะต้องเผชญิกับความท้าทายท้ังปรมิาณ
และราคาโลหะสังกะสีที่คาดว่ายังอยู่ในระดับต�่า 
เรามั่นใจว่าแผนกลยุทธ์องค์กรที่ขับเคลื่อนอย่างมี
ประสิทธิภาพในปี 2556 นั้น เป็นส่ิงท่ีต้องด�าเนิน
การต่อไปอย่างเต็มก�าลัง เราตั้งเป้าหมายลดค่าใช้
จ่ายในการด�าเนนิงานประจ�าปีอย่างต�า่จ�านวน 100 
ล้านบาท เพ่ิมจากฐานเงนิเฟ้อประจ�าปี 

นอกจากน้ี ในปี 2557 เราคาดการณ์ว่าเงนิบาท
ยังคงอ่อนค่าเมือ่เทยีบกับเงนิดอลลาร์สหรฐั (ซึง่ราคา
จ�าหน่ายผลติภัณฑ์จะองิตามสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั) 
ท�าให้พีดีไอได้รับประโยชน์เมื่อรับรู้รายได้จากการ
จ�าหน่ายผลติภณัฑ์กลบัมาเป็นสกุลเงนิบาท 

จากการตั้งส�ารองการด้อยค่าในรายการหลัก
ทัง้หมดในปี 2556 จะท�าให้พีดไีอไม่มภีาระการเงนิใน
รายการหลกัท่ีส�าคญัเพ่ิมขึน้ซึง่จะส่งผลกระทบต่อสถานะ
การเงนิ บรษิทัฯ จะมงีบดลุทีม่คีวามแขง็แกร่งมากขึน้

จากกระแสเงนิสดท่ีเป็นผลบวกและอตัราส่วนหนีส้นิ
ต่อทุนทีดี่มาก และด้วยการท�าพีดไีอให้กระชับและ
เข้มแข็งกว่าเดิม เรามั่นใจว่าบริษัทฯ จะกลับมามี
ก�าไรและจ่ายเงนิปันผลได้

การเตบิโตนับจากปี 2557 เป็นต้นไป
ขณะที่เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ส�าคัญของบริษัทฯ 

มุ่งไปสู่การสร้างธุรกิจหลักให้กลับมามีฐานะการ
เงินที่แข็งแกร่งภายใต้สภาวะการตลาดที่ยอมรับ
ได้ บริษัทฯ ยังได้แสวงหาช่องทางการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของธุรกิจทีไ่ด้ด�าเนนิการมา 33 ปี โดยเมือ่
เดอืนสงิหาคม 2556 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มอบ
หมายให้ฝ่ายจดัการศกึษาความเป็นไปได้ทีบ่รษิทัฯ 
จะลดการพ่ึงพาเฉพาะวงจรธุรกิจสงักะสเีพียงอย่าง
เดยีว ด้วยการน�าองค์กรมุง่สู ่“อตุสาหกรรมสเีขยีว” 
ทั้งน้ีการปรับเปลี่ยนธุรกิจจะท�าให้พีดีไอสามารถ
ลดความเส่ียงจากสภาวะผันผวนของตลาดโลหะ
สังกะสีโลกท่ีคาดการณ์ไม่ได้และขาดการสนับสนุน
ต่ออุตสาหกรรมประเภทน้ีจากสาธารณชนในพ้ืนท่ี
ด�าเนินการ

อุตสาหกรรมสีเขียวจะเป็นการเปิดโอกาสสู่
ธุรกิจใหม่ให้กับพีดไีอ อาทิ พลงังานทดแทน การน�า
กากของเสยีกลบัมาใช้ใหม่ และการบรกิารด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม โดยได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี
จากความสามารถหลักของธุรกิจที่มีอยู่และฝังลึก
ในพันธุกรรมขององค์กร บรษิทัฯ จะสือ่สารถึงความ
ก้าวหน้าของแผนกลยุทธ์ท่ีมุ่งสร้างการเติบโตใน
เวลาทีเ่หมาะสมและเผยแพร่ในวงกว้างสูผู่ม้ส่ีวนได้
เสยีขององค์กร

การด�าเนินงานทีย่ัง่ยนื
พีดีไอยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจที่ปลอดภัย ค�านึง

ถึงสุขภาพที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จาก
การด�าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาท่ีย่ังยืนใน
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หลายๆ ด้านตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมาส่งผล
ให้บรษิทัฯ ได้รบัรางวัลจากสถาบนัธุรกิจเพือ่สังคม 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในฐานะ “องค์กร
ทีด่�าเนินธุรกิจตามพันธะสญัญาทีม่ัน่คงต่อการสร้าง
ประโยชน์ให้กับสงัคม” ในงาน CSRI Recognition 
2013 เมือ่เดอืนพฤศจิกายน 2556 ประเภทรางวัล 
“Rising Star” ซึ่งนับเป็นความส�าเร็จท่ีสะท้อนให้
เหน็ว่า อตุสาหกรรมเหมอืงแร่และกระบวนการผลติ
แร่ของอุตสาหกรรมนี้ไม่ใช่เป็นอุตสาหกรรมท่ีขาด
ส�านึกรับผิดชอบต่อธรรมชาติและมนุษยชาติดังท่ี
เข้าใจโดยทัว่ไป พีดีไอได้ให้การสนับสนนุและเคารพ
ต่อบคุคลต่างๆ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นพนกังาน
ในองค์กรหรอืบคุคลภายนอก ดงัสะท้อนให้เห็นจาก
ความมุง่มัน่ทุ่มเทอย่างมากเพ่ือสร้างเหมอืงแร่สเีขยีว 
(Green Mining) นอกจากนีโ้ครงการ CSR ของพีดี
ไอหลายโครงการทีเ่ก่ียวกับชมุชนโดยเฉพาะชมุชนท่ี
อยู่รอบกิจการของเรายังคงได้รบัการสนับสนุนอย่าง 
ต่อเน่ืองและไม่ลดลงท้ังด้านสาธารณสขุ การศกึษา
และสิง่แวดล้อม 

การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ตามพันธะสัญญาของพีดีไอที่เหมืองแม่สอดได้รับ
การประกาศเกียรตคิณุจากรางวลั “สถานประกอบ
การท่ีมีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM)” ต่อเนือ่ง
เป็นปีทีส่าม จากกรมอตุสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2556 และ
ล่าสุดได้รับรางวัล “สถานประกอบการเหมืองแร่ 
สเีขยีว” เป็นปีท่ีสามตดิต่อกันระหว่างปี 2553-2555

บรษิทัฯ ได้ตัง้เจตนารมณ์ท่ีจะพัฒนาการด�าเนนิ
งานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมให้สอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติท่ีดีตามมาตรฐานสากล โดยให้เป็นไป
ตามแนวทางขององค์กรความร่วมมือว่าด้วยการ
รายงานสากลด้านความย่ังยืน (Global Reporting 
Initiatives: GRI)

ธรุกิจทีเ่ป็นเลิศ (Business Excellence)
ใน 2556 พีดีไอได้น�าโมเดลธุรกิจท่ีเป็นเลิศ 

(Business Excellence: BE) มาใช้เพ่ือท�าให้เกิด
การพัฒนาอย่างมีนัยส�าคัญต่อผลประกอบการ
โดยรวมทัง้หมด โมเดลดงักล่าวนีเ้ป็นเครือ่งมอืเชงิกล
ยุทธ์ที่มีความส�าคัญต่อการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การ
เติบโตอย่างย่ังยืน สามารถพัฒนาทุกหน่วยธุรกิจ
และกระบวนการท�างานให้บรรลุผลส�าเร็จในระดับ
สงูสดุ ขณะเดยีวกันตอบสนองต่อความต้องการของ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ บรษิทัฯ ตัง้เป้าหมายภายใน 3 ปี  
องค์กรต้องประสบผลส�าเร็จในการท�าให้ผลการ
ด�าเนินงานเป็นบวกมากขึน้จากการใช้โมเดลดงักล่าว
ซึ่งเป็นโมเดลท่ีพัฒนาโดยสถาบันการจัดการด้าน
คุณภาพแห่งยุโรป (European Foundation for 
Quality Management: EFQM) และเป็นสถาบนัท่ีได้
รบัการยอมรบัในภาคพ้ืนยุโรปและตะวันออกกลาง 
ทัง้นีพี้ดไีอได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิของสถาบนัดงักล่าว
เมือ่กลางปี 2556 

อาสา สารสิน
ประธานกรรมการ

ฟรานซิส แวนเบลเลน
กรรมการผู้จัดการ

อุตสาหกรรมสีเขียว
จะเป็นการเปิดโอกาส
สู่ธรุกจิใหม่ให้กบัพดีไีอ 
อาทิ พลังงานทดแทน 
การน�ากากของเสีย
กลับมาใช้ใหม่ และ
การบริการด้านการ
จดัการสิง่แวดล้อม
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เก่ียวกับรายงาน
ความย่ังยืน

CSR ในช่วงเริ่มต้น
นับต้ังแต่เริ่มก่อต้ังบริษัท ผาแดงอินดัสทรี 

จ�ากัด (มหาชน) ในปี 2524 เป็นต้นมา บรษิทัฯ ได้
ก�าหนดเจตนารมณ์ต่อการด�าเนนิธุรกจิด้วยความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม โดยขณะนั้นยังไม่มีแนวทางการ
ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็น
มาตรฐานสากลเหมอืนเช่นในปัจจบุนั แต่กรอบการ
ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิงานตามพันธกิจ คือ 

• มุง่มัน่พัฒนาเพ่ิมมลูค่าทรพัย์ในดิน 
• ป้องกันปัญหา รกัษาสิง่แวดล้อม 
• ท�างานเป็นทีม ร่วมพัฒนาองค์กร
• ผาแดงเตบิใหญ่ควบคูท้่องถิน่เจริญรุ่งเรือง

การพัฒนา CSR เข้าสู่มาตรฐาน
บรษิทัฯ ได้เริม่รายงานผลการด�าเนนิงานด้าน

การพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยรวมไว้ในรายงานประจ�าปี
ตัง้แต่ปี 2548 เป็นต้นมา ซึง่ประกอบด้วยดัชนชีีวั้ด
ด้านสิ่งแวดล้อม การด�าเนินงานด้านทรัพยากร
บคุคล และการพัฒนาและช่วยเหลอืชมุชน ต่อมา
ในปี 2552 บรษิทัฯ ได้เข้าร่วมกับกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมอืงแร่ และกรมโรงงานอตุสาห-
กรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ในโครงการส่งเสริมให้
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมมคีวามรับผิดชอบต่อ
สงัคม โดยปฏิบตัสิอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
(ISO 26000 Social Responsibility) ซึง่บริษทัฯ ได้
ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
มาตรฐานและได้รบัรางวลั CSR -DPIM และ CSR-
DIW จากหน่วยงานท้ังสองแห่งของกระทรวง
อตุสาหกรรมตัง้แต่ปีแรกและต่อเน่ืองมาถึงปัจจบุนั

แนวทางการจัดท�ารายงานความย่ังยืนตาม
มาตรฐานสากล

ในปี 2556 เป็นปีแรกทีบ่รษิทัฯ ได้ประยุกต์ 
และพัฒนาการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมขององค์กรหรือการพัฒนาท่ีย่ังยืนให้
สอดคล้องกับแนวทางของสถาบนัธุรกจิเพ่ือสงัคม 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสอดคล้อง
กับดชันีชีว้ดัของ GRI - G3 โดยมเีนือ้หาทีม่สีารัตถ-
ภาพท้ัง 3 มติิ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและ 
สิง่แวดล้อม ท้ังน้ีได้เลือกประเด็นท่ีมีผลกระทบ

ส�าคัญจากการด�าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และได้รายงาน
ความรับผิดชอบต่อสงัคมรวมไว้ในเล่มเดยีวกับ
รายงานประจ�าปี 

บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีระบวนการสือ่สารท่ีชดัเจน 
เปิดเผยและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียผ่าน 
ช่องทางต่างๆ โดยได้จดัท�ารายงานความรบัผดิ 
ชอบต่อสังคม ท้ังในรูปแบบส่ิงพิมพ์และเว็บไซต์  
www.padaeng.com ซึง่ท่านสามารถดาวน์โหลด
ได้ และหากต้องการทราบข้อมลูเพ่ิมเตมิกรณุา
ตดิต่อส่วนสือ่สารองค์กร บรษิทั ผาแดงอนิดสัทรี 
จ�ากัด (มหาชน) เลขท่ี 191/18-25 อาคารซทีีไอ 
ทาวเวอร์ ชัน้ 26 ถนนรชัดาภิเษก เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2695-9499 โทรสาร 
0-2695-9495 

ระยะเวลาที่ครอบคลุม
ข้อมูลท่ีน�าเสนอในรายงานฉบับนี้อยู่ในช่วง

ตัง้แต่มกราคม 2556 ถึงธันวาคม 2556 โดยได้
ปรบัปรงุสถานะข้อมลูล่าสดุของปี 2557 ไว้แล้ว 
รวมถึงกิจกรรมทีอ่ยู่ระหว่างด�าเนนิการ

ขอบเขตการรายงาน
รายงานความย่ังยืนปี 2556 นี ้จะครอบคลุม 

เฉพาะบริษทัฯ โดยเปิดเผยข้อมลูตามหลักเกณฑ์ 
ในระดบัข้อมลูหลัก (Core) และระดบัข้อมลูรวม 
(Comprehensive) ตามกรอบการรายงานข้อมลู 
CSR แบบบรูณาการ

แนวทางที่น�ามาใช้
• แนวทางการรายงานความย่ังยืนขององค์กร

โดยสถาบนัธุรกิจเพ่ือสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

• แนวทางการรายงานการพัฒนาที่ย่ังยืน
ตามแบบสากล GRI ( Global Reporting Initiative)

• แนวทางการรายงานความรบัผดิชอบต่อ
สังคมขององค์กร โดยกรมพัฒนาอุตสาหกรรม 
พ้ืนฐานและการเหมอืงแร่ กระทรวงอตุสาหกรรม 
(CSR-DPIM)

• แนวทางการรายงานความรบัผดิชอบต่อ
สังคมขององค์กร โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอตุสาหกรรม (CSR-DIW)

พัฒนาการด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ของพีดีไอ
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•	 การดูแลพนักงาน
•	 การบริหารจัดการพลังงาน	
•	 การก�ากับดูแลกิจการที่ดี		

ส�า
คัญ

ต
่อผ
ู้มีส
่วน
ได
้เส
ีย ส�า
คัญ

มา
ก

ส�า
คัญ

ปา
นก
ลา
ง

•	 ความเปลี่ยนแปลงด้านราคาขาย
•	 ความเปลี่ยนแปลงด้านปริมาณ

การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

•	 ความไม่ม่ันคงในอนาคตของ
พนักงาน

•	 การสร้างความเข้าใจต่อการด�าเนิน	
ธรุกิจและส่ิงแวดล้อม

•	 องค์กรปรบัตวัมุ่งสู่ธรุกิจใหม่

•	 การมีส่วนร่วมกับชมุชน
•	 คุณภาพสินค้าและบรกิารทีดี่	

ส�าคัญต่อองค์กร

ส�าคัญปานกลาง	 ส�าคัญมาก

กรอบการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การระบุผู้มีส่วนได้เสีย
พีดีไอได้ก�ำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่อกำร

ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  โดยกำรสนับสนุนของ 
CSR Project Team และตัวแทนแต่ละหน่วย
งำนที่ท�ำงำนใกล้ชิดกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือระบุ
ควำมต้องกำรหรอืควำมคำดหวังของผูม้ส่ีวนได้
เสียแต่ละกลุ่ม ในปี 2556 พีดีไอได้ก�ำหนดกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียตำมวิสัยทัศน์องค์กรเป็นล�ำดับ
แรก ประกอบด้วย พนักงำน ลูกค้ำ ชุมชนและ 
ผู้ถือหุ้น จำกน้ันน�ำผลกำรส�ำรวจและประเมิน
เบ้ืองต้นถึงควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของ
ผู ้มีส่วนได้เสียกลุ ่มแรกมำวิเครำะห์และจัด
ล�ำดับควำมส�ำคัญโดยระบุโอกำสและควำม
เสี่ยงท่ีมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิง่แวดล้อม เพ่ือให้มัน่ใจว่ำสอดคล้อง
กับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ 

ในปี 2556 พีดีไอด�ำเนินกำรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ีก�ำหนดโดยคณะ
กรรมกำรบรษิทั เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของผู้มีส่วนได้เสียตำมแนวทำงกำรพัฒนำท่ี
ยั่งยืน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรมุ่งลดควำมเสี่ยง
ในผลกระทบท้ังด้ำนเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม 
ดังได้แสดงผลกำรด�ำเนินงำนแต่ละด้ำนไว้แล้ว
ในรำยงำนฉบับนี้ 

ส�ำหรับปี 2557 พีดีไอตั้งเป้ำหมำยที่จะ
ประเมินและทบทวนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ ่ม 
เพ่ือให้มั่นใจว่ำสอดคล้องกับควำมเป็นจริงของ 
บริษัทฯ และสภำพแวดล้อมธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป 
โดยกำรประเมินผู้มีส่วนได้เสียจะด�ำเนินกำร 
โดยจัดท�ำแบบสอบถำม กำรสำนเสวนำ กำร
สมัภำษณ์แบบกลุม่ เป็นต้น ทัง้น้ีเพ่ือให้ได้ควำม
คิดเห็นเบื้องต้นและควำมต้องกำรของผู้มีส่วน
ได้เสีย 
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การประเมินผลกระทบต่อโอกาสและความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสีย กิจกรรมที่ด�าเนินการในปี 2556ความคาดหวัง

o รกัษาคณุภาพท่ีดขีองผลติภณัฑ์และบรกิาร 
o สามารถซือ้ผลติภณัฑ์ในปรมิาณทีส่อดคล้อง

กับความต้องการ

o ด�าเนนิการวจิยัและพัฒนาผลติภณัฑ์ท่ีมคีณุภาพเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง 

o ด�าเนินการวิจยัและพัฒนานวตักรรมด้านบรกิารแก่ลกูค้าอย่างต่อเน่ือง
o บรหิาร ควบคมุและปรบัปรงุตวับ่งชีก้ารปฏบิตังิานท่ีส�าคญัในทกุ

กระบวนการ
o สือ่สารแก่ลกูค้าอย่างเหมาะสมทัง้ด้านปรมิาณสนิค้า ระยะเวลา

การส่งมอบ และตรงตามความต้องการ
o บรหิารความสมัพันธ์ท่ีดกัีบลกูค้า และท�าให้ลกูค้าเกิดความภักดี

ต่อผลติภัณฑ์

02
 ลูกค้า

o มหีน้าทีก่ารงานท่ีมัน่คง
o ได้รบัผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม
o ได้รบัโอกาสในการพัฒนาอาชพี
o ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับวิสัยทัศน์ของ 

พีดไีอ กลยุทธ์และเป้าหมายการเติบโตของ
ธุรกิจ

o ได้รับความดูแลใส่ใจในด้านความสะอาด 
สขุภาพ ความปลอดภัยในสถานทีท่�างาน

o เคารพต่อจรรยาบรรณธุรกิจและต่อต้าน 
การทุจรติ

o พนกังานทกุคนได้รบัค่าจ้างและผลประโยชน์ทีแ่ข่งขันได้
o จดัท�าแผนพัฒนาและการประเมนิผลงานรายบคุคลจากระดบับน

ลงล่าง
o ด�าเนินนโยบายด้านความเสมอภาคและเคารพต่อหลักสากล 

ด้านสทิธิมนษุยชน
o เผยแพร่วิสยัทัศน์และกลยุทธ์องค์กรในทกุระดบัผ่านช่องทางการ

สือ่สารต่างๆ ภายในองค์กรในระยะเวลาทีเ่หมาะสมและมคีวาม
ต่อเนือ่ง

o สนบัสนุนให้มกีารจดัสภาพแวดล้อมการท�างานท่ีเหมาะสมและ
ปลอดภยั

o จดัท�านโยบายต่อต้านการทุจรติ
o ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานและวางแนวทางปฏบิตัทิีต่่อต้านการทจุรติ 
o ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เคารพต่อจรรยาบรรณธุรกิจและ 

ค่านยิมองค์กร

01
พนักงาน

03
ชมุชน

o ร่วมพัฒนาคณุภาพชวีติท่ีดใีห้แก่ชมุชน  
o ด�าเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และชมุชนน้อยทีส่ดุ
o มกีารเปิดเผยข้อมลูการด�าเนินธุรกิจอย่าง

โปร่งใส

o ด�าเนนิกิจกรรมสร้างกระบวนการมส่ีวนร่วมกับชมุชนในด้านการ
ศกึษา การพัฒนาภูมปัิญญาชมุชน สวัสดกิารชมุชน สขุภาพ อาชวี-
อนามยั และสิง่แวดล้อม

o ป้องกันผลกระทบจากกระบวนการด�าเนินงานทีม่ต่ีอชมุชนและ
สิง่แวดล้อมโดยใช้แนวปฏบิตัทิีด่ท่ีีสดุตามมาตรฐานสากล 

o เผยแพร่ข้อมูลการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
แก่ชมุชน

o ด�าเนนิการสือ่สารผ่านกิจกรรมเปิดบ้านสานสมัพันธ์และช่องทาง
ต่างๆ ท่ีเข้าถึงชมุชน

04
ผู้ถือหุ้น

o สร้างธุรกิจให้แขง็แกร่ง เตบิโตอย่างย่ังยืน 
o ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม   
o บรหิารธุรกิจตามหลกัการก�ากับดูแลกิจการ

ทีด่ี

o ประเมนิและทบทวนกลยุทธ์ทัง้หมดเป็นประจ�าเพ่ือให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัท ก�าหนด

o ด�าเนนิการตามหลกัการก�ากับดแูลกิจการทีดี่ขององค์กรเพ่ือให้
ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

o น�าการบริหารจัดการธุรกิจสู่ความเป็นเลิศมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการด�าเนินงาน CSR

o จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี
o ด�าเนินการตามดัชนี GRI 
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เกี่ยวกับรายงาน
ความยั่งยืน

การบรูณาการเพือ่ความย่ังยืน
 CSR เป็นหลกัปฏบิตัทิีส่�าคัญของพีดีไอในการ

ด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์และค่านยิม
องค์กร กรอบการด�าเนนิงานด้าน CSR ได้ด�าเนิน
การผ่านการด�าเนินธุรกิจสู่ความเป็นเลิศซึ่งเป็น
แนวทางการด�าเนินธุรกจิทีส่่งเสรมิและสนบัสนุน
ให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนากลยุทธ์ในกระบวนการท�างาน
ทัง้หมดอย่างต่อเนือ่ง โดยมโีครงสร้างการด�าเนิน
งานด้าน CSR ดงัน้ี

CSR Steering Committee ประกอบด้วยคณะ
ผูบ้รหิารระดับสงูภายใต้การน�าทมีของกรรมการ 
ผูจ้ดัการในฐานะ Project Owner โดยมบีทบาท
และหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ตดิตาม ประเมนิผล 
ตรวจสอบความก้าวหน้า และเสนอผลการด�าเนนิ
งานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

นอกจากนี ้ยังมทีมีปฏิบัตกิาร หรือ CSR Project 
Team ประกอบด้วยทีมด้านเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม 
สังคมและการสื่อสาร ท�าหน้าที่จัดท�าแผน
โครงการและขับเคลือ่นงานแต่ละด้าน แผนงาน
ท้ังหมดนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมาย
องค์กรโดยจะต้องน�าเสนอ CSR Steering Committee 
พิจารณาและให้ความเหน็ชอบ

กระบวนการสื่อสารอย่างเหมาะสมท�าให้
บรษิทัฯ มัน่ใจว่าพนกังานทุกระดบัเข้าใจกลยุทธ์
และเป้าหมายทีช่ดัเจน และมส่ีวนร่วมต่อการสร้าง

ความส�าเรจ็ บรษิทัฯ ได้มุง่เน้นความส�าคญัต่อการ
สื่อสารแบบสองทางโดยเฉพาะการสื่อสารทาง 
ตรงระหว่างกรรมการผู้จัดการกับพนักงานของ
แต่ละส�านักงาน ทีเ่รยีกว่า People Information 
Session ซึ่งจัดข้ึนทุกไตรมาส ท�าให้พนักงาน 
ทราบถึงความคบืหน้าในการด�าเนนิงานและแลก
เปลีย่นความคดิเห็นกับกรรมการผูจ้ดัการได้โดยตรง
ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง รวมท้ังได้จัดเพ่ิม 
ช่องทางการสือ่สารออนไลน์ “พีดไีอไลน์” ซึง่เป็น
ช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว ทันการณ์ โดย
พนักงานทุกระดับสามารถส่ือสารตอบโต้กับ
กรรมการผูจ้ดัการได้

จรรยาบรรณธุรกิจและค่านิยมองค์กร
ในช่วงปลายปี 2556 พีดีไอได้ประเมินและ

ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) 
และค่านิยมองค์กร (Company Values) ซึง่ท�าให้
มัน่ใจได้ว่ามถ้ีอยแถลงทีส่อดคล้องกับแนวปฏิบติั
ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมตามมาตรฐานใน
ประเทศและสากล 

เปลี่ยนสัญลักษณ์องค์กร
บริษทัฯ ได้เปลีย่นสญัลกัษณ์องค์กร (logo) 

ใหม่ เพ่ือสะท้อนภาพลกัษณ์สเีขยีวทีเ่ป็นเป้าหมาย
ขององค์กร โดยเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่
เดอืนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นมา 

+ + +

=
C 100 Y 100 C40 K 30

สญัลกัษณ์องค์กรใหม่นีถู้กออกแบบภายใต้แนวคดิเรือ่ง ความเป็นอนันต์ ไม่มขีอบเขตและไม่มีท่ี
สิน้สดุ โดยสือ่ด้วยลายเส้นท่ีไหลลืน่ประกอบกันเป็นตวัอกัษร pdi ซึง่เป็นชือ่ย่อของ Padaeng Industry 
โดยลายเส้นท่ีต่อเน่ืองของอกัษรย่อ pd ท�าให้เกิดภาพกราฟิค Infinity

สัญลักษณ์องค์กรเดิม

สัญลักษณ์องค์กรใหม่
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การดำาเนิน
งานด้าน
สังคม การบริหารทรัพยากรบุคคล 

ปี 2556 พีดีไอยังคงเพ่ิมความเข้มแข็งด้าน
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลต่อไปอกีเพ่ือ
น�าไปสูก่ารเตบิโตของบรษิทัฯ ในอนาคต ด้วยการ 
จดักระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคลให้สอดคล้อง
และสนับสนุนวิสยัทัศน์ กลยุทธ์และค่านิยมองค์กร

โครงการหลกั 5 เรือ่งท่ีได้เริม่ด�าเนนิการแล้วนัน้
แต่ละโครงการมจีดุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้าน
ภาวะผูน้�า การบรหิารจดัการ และความสามารถทาง
วิชาชพี รวมท้ังส่งเสรมิให้พนกังานมคีวามคดิรเิริม่
สร้างสรรค์และแนวคดิเชงินวตักรรม ด้วยโครงการท่ี
ด�าเนินการไปท้ังหมดนัน้เพ่ือให้พีดไีอสามารถบรรลุ
ความท้าทายในการเป็นบริษัทท่ีจัดอยู่ในระดับ
มาตรฐานของอตุสาหกรรม 

การปรบัเปลีย่นกระบวนการบรหิารงานทรพัยากร
บคุคลท่ีส�าคญัได้มุง่เน้นในเรือ่งดงัต่อไปนี้

• ปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนการ
เตบิโตในอนาคต

• ดงึดดู รกัษาและพัฒนาบคุลากรทีม่ศีกัยภาพ
สงูให้อยู่ร่วมงานกับบรษิทัฯ

• จัดรูปแบบผลตอบแทนในเชิงแข่งขันเพ่ือ 
ส่งเสรมิให้พนักงานมคีวามมุง่มัน่ โดยผ่านระบบการ
จ่ายค่าตอบแทนตามผลงานควบคูไ่ปกับการพัฒนา
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานของพนักงานในระยะยาว

• ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยภายใน
องค์กร ด้วยการสร้างบรรยากาศของความโปร่งใส
และการเปิดรบัความคดิเหน็ ซึง่จะน�าไปสูค่วามคิด
อนัหลากหลายท่ีมคีณุค่าและความคดิสร้างสรรค์

• รักษาและคงไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานให้มคีวามปลอดภัยและมคีณุภาพชวิีตทีด่ี 
โดยสร้างความสมดลุระหว่างการด�าเนินชวิีตส่วนตัว
ของพนักงานกับการท�างานท่ีรบัผดิชอบ

ด้านการปรบัโครงสร้างองค์กรนัน้ บรษิทัฯ ได้ปรบั
โครงสร้างของหน่วยงานจดัหาวัตถุดบิ การขายและ
จดัหาท่ัวไปให้รวมกนัเป็นฝ่ายการค้า 

บริษัทฯ ยังคงด�าเนินการเพ่ิมประสิทธิผลใน 
การท�างานของพนักงานให้อยู่ในระดับเดียวกับ
มาตรฐานของอุตสาหกรรม และมาตรฐานการ
ด�าเนนิงานอย่างเป็นเลศิขององค์กร ทัง้นีจ้ะขบัเคลือ่น
ด้วยระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามความสามารถ
ของพนกังาน การให้เงนิรางวัลตามผลงาน โดยให้
ความส�าคญัต่อทุกหน่วยงานอย่างเท่าเทียม

บรษิทัฯ ได้ตัดสนิใจยุติกิจกรรมการส�ารวจแร่
และธุรกรรมทีเ่ก่ียวเนือ่งตามแผนกลยุทธ์ ส่งผลให้
ต้องลดก�าลังพลเพ่ือให้มีจ�านวนพนักงานเท่าท่ี
จ�าเป็นและเหมาะสม โดยบรษิทัฯ จดัท�าโครงการ
ออกจากงานด้วยความสมคัรใจ (Voluntary Separation 
Program) และจ่ายเงนิช่วยเหลอืให้แก่พนักงานเพ่ิม
เติมจากเงินชดเชยตามทีก่ฎหมายแรงงานก�าหนด 
ท�าให้มพีนักงานเข้าร่วมโครงการฯจ�านวน 80 คน ซึง่
ส่วนใหญ่เป็นพนกังานส�านกังานตากและแม่สอด  
ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 2556 บรษิทัฯ มจี�านวนพนักงาน
เหลอืเพียง 888 คน 

การพฒันาองค์กร
พีดีไอยังคงด�าเนินการพัฒนากระบวนการ

บรหิารทรพัยากรบคุคลในรปูแบบใหม่ๆ อย่างต่อ
เนือ่ง โดยศึกษาและน�ารปูแบบการบรหิารทรพัยากร
บุคคลที่ประสบความส�าเร็จในองค์กรธุรกิจระดับ
นานาชาตมิาปรบัใช้ในบรษิทัฯ ดงันี้ 

• น�าระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่ความ
เป็นเลศิ หรอื Business Excellence Model (BE) มา
เป็นเครือ่งมอืเชงิกลยุทธ์การในขบัเคลือ่นและพัฒนา

พีดีไอสามารถบรรลุ
ความท้าทายในการ
เป็นบริษัทที่จัดอยู่ใน
ระดับมาตรฐานของ
อุตสาหกรรม
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รายงานประจ�าปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

ให้กระบวนการท�างานและผลประกอบการของ 
บรษิทัฯ ดข้ึีน โดยเร่ิมด�าเนินโครงการด้วยการสมคัร
เป็นสมาชิกของสถาบันการจัดการด้านคุณภาพ 
แห่งยุโรปหรือ European Foundation for Quality 
Management (EFQM) ซึง่ท�าให้บรษิทัฯ สามารถ
แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์กับองค์กรธุรกิจ
นานาชาติได้ ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจาก
สถาบนัดงักล่าวในการน�าระบบบรหิารจดัการองค์กร
สู่ความเป็นเลิศมาใช้ในบริษัทฯ ให้ประสบความ
ส�าเร็จได้รวดเรว็ย่ิงขึน้ 

• น�าแนวคดิการบรหิารงานตามวัตถุประสงค์ 
(Management by Objective) มาใช้ภายในองค์กร 
โดยปรบัปรงุรปูแบบการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ใหม่ (Individual Performance Appraisal -IPA) เพ่ือ
ใช้กับพนักงานระดับบริหารและจัดการ ท้ังน้ีได้
ก�าหนดเป้าหมายการท�างานรายบคุคล (Individual 
Objective) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผน

ณ สิน้ปี 2556 บริษทัฯ มพีนักงานทัง้สิน้ จ�านวน 888 คน บรษิทัฯ มพีนกังานชาวต่างชาตจิ�านวน 3 คน 
พนกังานท่ีจบการศกึษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปมจี�านวนร้อยละ 20 และระดับ ปวช. และปวส. มจี�านวน 
ร้อยละ 42 พนกังานส่วนใหญ่มภีมูลิ�าเนาในพ้ืนท่ีจงัหวัดตากและจงัหวดัในเขตภาคเหนือ อายเุฉลีย่ของ
พนกังานประมาณ 42 ปีและมอีายุการท�างานเฉลีย่ประมาณ 15 ปี บรษิทัฯ มอีตัราการเข้าออกของพนกังาน
ในปี 2556 เพ่ิมเป็นร้อยละ 15 จากการเข้าร่วมโครงการออกจากงานด้วยความสมคัรใจ

สัดส่วนพนักงานเข้าใหม่ปี 2556 แยกตามระดับและเพศ 

สัดส่วนพนักงานปี 2556 แยกตามระดับและเพศ 

กลยุทธ์ของบรษิทัฯ เพ่ือให้การท�างานของทกุหน่วย
งานมทีศิทางท่ีชดัเจนและน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ตาม
เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมท้ัง
มกีารประเมนิพฤตกิรรมของพนักงานท่ีสะท้อนถึง 
ค่านยิมขององค์กร (Company Value) ซึง่เป็นส่วน
หน่ึงในการประเมนิผลการปฏิบตังิานด้วย 

• เสริมสร้างการสื่อสารแบบสองทางท้ังใน
ลกัษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือสร้าง
การมีส่วนร่วมของพนักงาน และความผูกพันกับ
องค์กร (Employee Engagement) 

การจ้างงาน 
กลยุทธ์ในการจ้างงานของบรษิทัฯ คอืการสรรหา

และคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพ พร้อมท้ังให้
โอกาสแก่ผู ้สมัครทุกคนโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี ้
ในปี 2556 บรษิทัฯ ได้รบัพนกังานใหม่จ�านวน 59 คน 
และมพีนักงานท่ีได้รบัการเลือ่นต�าแหน่งงาน 34 คน

หญิงชาย

บร�หาร

จัดการ

บังคับบัญชา

ปฏิบัติการ
1

9

41

0

51 8

10 1
6

หญิงชาย

779 109
888

บร�หาร

จัดการ

บังคับบัญชา

ปฏิบัติการ

631

112
2511 366571
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การดำาเนิน
งานด้านสังคม

การบริหารค่าจ้างเงินเดือนสวัสดิการ
และผลประโยชน์ 

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีระบบการบริหารค่าจ้าง 
เงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรม 
โปร่งใส และสามารถแข่งขนักับตลาดได้ แต่บรษิทัฯ 
ยังคงพัฒนารปูแบบการบรหิารค่าตอบแทนให้มุง่
เน้นการเพ่ิมระดับความสามารถและผลงานของ
พนักงาน โดยใช้รูปแบบการจ่ายเงินเดือนตาม 
ค่างาน (Job Value) และระดับความสามารถ 
(Competency) ของพนกังาน 

บรษิทัฯ ได้ร่วมการส�ารวจค่าจ้างกับบรษิทัอืน่ๆ 
ในตลาดแรงงาน เพ่ือก�าหนดนโยบายการจ่าย 
ค่าจ้างทีเ่หมาะสมเทียบเคยีงกับบรษิทัชัน้น�าใน
ประเทศไทย ส�าหรับการจ่ายเงินรางวัลให้แก่
พนักงาน โดยพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน
ประจ�าปีของพนักงานและผลประกอบการของ 
บรษิทัฯ ทัง้นี ้บรษิทัฯ จะน�าเครือ่งมอืการประเมนิ
ผลแบบใหม่มาใช้ปฏบิตัจิรงิในปี 2557

บรษิทัฯ ยังให้ความส�าคญักับการจดัสวสัดกิาร
แก่พนกังานในระดับท่ีสงูกว่ามาตรฐานท่ีกฎหมาย
ก�าหนด โดยเฉพาะสวัสดิการรักษาพยาบาลที่
นอกจากแผนความคุม้ครองประกันสขุภาพปกติ
แล้ว ยังให้ความคุม้ครองกรณีการรกัษาพยาบาลท่ี
มค่ีาใช้จ่ายสงูอกีด้วย โดยส่วนเกินจากวงเงนิความ
คุม้ครองตามแผนประกันฯ ปกติ จะได้รับความ
คุม้ครองเพ่ิมเตมิในสดัส่วนร้อยละ 80 จากบรษิทั
ประกัน

ในปี 2556 มีพนักงานลาคลอดบุตรจ�านวน  
2 คน และกลบัมาท�างานหลงัลาคลอดท้ัง 2 คน  
คดิเป็นร้อยละ 100 

บริษทัฯ จดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชพีมาเป็น
เวลากว่า 23 ปีแล้ว โดยในปี 2556 บรษิทัฯ ได้จดัท�า
นโยบายกองทนุทางเลือก (Employee’s Choice) 
เพ่ือให้สมาชกิสามารถตดัสินใจเลอืกรูปแบบการ
ลงทุนของตนเองได้ นโยบายกองทุนทางเลือก 
ดงักล่าวได้ถูกจดัเป็น 3 รปูแบบเพ่ือตอบสนองความ

สัดส่วนพนักงานปี 2556 แยกตามช่วงอายุและสำานักงาน 

ระยองแม�สอดตากกรุงเทพฯ

อายุ <30

อายุ 30-50
23

153

30 24
67

145
53

21 28

263
207

อายุ >50

ระดับวุฒิการศึกษาปี 2556 แยกตามระดับพนักงาน

ต่ำกว�าระดับปวช.ปวส.-ปวช.ปร�ญญาตร�ข��นไป

บร�หาร

จัดการ

0 0
56

314

0 0 5

334

12 32
114

21
บังคับบัญชา
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ต้องการท่ีแตกต่างกันของสมาชกิในเรือ่งระดบัการ
ยอมรบัความเสีย่ง และผลตอบแทนทีส่มาชกิคาด
หวัง ณ สิน้ปี 2556 กองทนุส�ารองเลีย้งชพีมจี�านวน
สมาชกิ 590 คน และมมีลูค่าเงินในกองทนุ 612  
ล้านบาท

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยังให้สวัสดกิารในด้านอืน่ๆ 
เช่น การมอบทนุการศึกษาให้แก่บตุรของพนักงาน 
ซึง่ได้ด�าเนนิการอย่างต่อเน่ืองจนกลายเป็นประเพณี
ปฏบิตัขิองบรษิทัฯ 

การพัฒนาพนักงาน 
พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของ 

บรษิทัฯ แม้ในภาวะทีบ่รษิทัฯ ประสบความยาก
ล�าบากในการด�าเนินธุรกิจ แต่บรษิทัฯ ยังคงรกัษา
ระดับการขึน้ค่าจ้างทีใ่กล้เคยีงกับตลาดแรงงาน 
ย่ิงไปกว่าน้ันบรษิทัฯ ได้จดัสรรงบประมาณเพ่ิมเตมิ
ในการพัฒนาพนักงานให้มศีกัยภาพเพ่ิมขึน้ ซึง่จะ
ท�าให้พนกังานประสบความส�าเร็จตามวิสยัทศัน์ 
พันธกิจและกลยุทธ์ของบรษิทัฯ ได้ สามารถเผชญิ
กับความท้าทายทีจ่ะเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของสภาพแวดล้อม 
ในธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเข้าสูค่วามเป็น
ประชาคมอาเซยีน

บริษัทฯ ได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมการ
บรหิารงานสูค่วามเป็นเลศิ (Business Excellence: 
BE) ทียุ่โรปกบัสถาบนัจดัการด้านคณุภาพแห่ง
ยุโรป (EFQM) และได้จดัหลกัสตูรอบรมเชงิปฏิบตัิ
การทีก่รงุเทพฯ ให้แก่พนักงานเมือ่เดอืนพฤศจกิายน 

จำานวนช่ัวโมงการฝึกอบรมปี 2556 เฉล่ียต่อคนต่อปี จำาแนกตามเพศ

จำานวนช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อคนต่อปีจำาแนกตามระดับพนักงาน (ปี 2554-2556)

2556 โดยการอบรมครัง้น้ันท�าให้เกิดโครงการทีจ่ะ
พัฒนาการท�างานสูค่วามเป็นเลศิในด้านการสือ่สาร
ภายในองค์กร ความพึงพอใจและความผกูพันของ
พนักงานต่อองค์กร และการวางแผนกระบวนการ
ท�าธุรกิจ 

บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่อการเพ่ิมศกัยภาพใน
การสือ่สารทางธุรกิจท้ังภายในและภายนอกองค์กร 
บนพ้ืนฐานของภาษาธุรกิจทีใ่ช้มากทีส่ดุในโลกคอื
ภาษาองักฤษ ซึง่บริษทัฯ ถือเป็นความส�าคัญใน
ล�าดับแรกทีต้่องด�าเนนิการ จงึได้จดัหลกัสตูรการ
อบรมที่เข้มข้นมากให้แก่พนักงานระดับบริหาร 
และระดบัจดัการโดยสถาบนัอบรมระดบัโลกใน
หลกัสตูร “Business English Communication 
Skills” ซึง่เป็นหลักสูตรทีจ่ะพัฒนาความสามารถ
ด้านการน�าเสนอ การเจรจาต่อรอง การสมัภาษณ์
และการอภิปราย การกระตุน้ความคดิสร้างสรรค์ 
ตลอดจนการสอนงานและการสร้างทีมงาน 

ในปี 2556 บรษิทัฯ ใช้งบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาบคุลากรเป็นเงนิจ�านวน 5.2 ล้านบาท 
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คณุค่าทีส่ดุ
ของบรษิทัฯ
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ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ มกีารท�างาน

ที่ใกล้ชิดกันมาโดยตลอด เพ่ือท่ีจะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเก่ียวกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ 
บรษิทัฯ และถ่ายทอดข้อมลูให้พนกังานทกุระดบั
และทุกหน่วยงานในบรษิทัฯ ได้รับทราบ โดยให้
ความใส่ใจต่อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากพนักงานในเรือ่งท่ีเก่ียวข้องกับบริษทัฯ ขณะ
เดยีวกันมกีารจดัประชมุชีแ้จงให้พนักงานทราบถึง
การเปลีย่นแปลงภายในองค์กร รวมทัง้มกีารตอบ
ข้อซกัถามของพนักงาน 

นอกจากน้ัน คณะกรรมการสวัสดกิารซึง่เป็น
ตวัแทนของพนักงานในแต่ละส�านักงานยังได้ร่วม
หารอืและเสนอแนะการปรบัปรุงสภาพแวดล้อม
การท�างานและสวัสดิการของพนกังาน ซึง่มส่ีวน
สนบัสนุนในการตดัสนิใจของผูบ้ริหารด้วย 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา บรษิทัฯ ไม่เคยได้รบั
การร้องเรียนเรื่องการเลือกปฏิบัติ รวมทั้งไม่มี
ประเดน็จากการเปลีย่นแปลงของบรษิทัฯ ท่ีกระทบ
ต่อการด�าเนนิชวีติของพนกังาน 

ในปี 2557 บรษิทัฯ จะส�ารวจความพึงพอใจใน
การท�างานของพนกังาน (Employee Engage-
ment) ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการปรบัปรงุการบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ขององค์กร (Corporate Social Responsibility)  
ซึง่ถือว่าพนกังานเป็นส่วนหน่ึงของผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทีม่คีวามส�าคญั 

บรษิทัฯ ก�าลงัด�าเนินการพัฒนาช่องทางการ
สื่อสารทั้งภายในองค์กรและภายนอก ซึ่งเป็น 
นกัลงทนุและสือ่มวลชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�า 
งานของพนักงานและผูร้บัเหมาเป็นนโยบายการ
ด�าเนินงานทีบ่ริษทัฯ ให้ความส�าคญัในล�าดับต้น
เสมอ และเป็นนโยบายที่ได้รับการปฏิบัติอย่าง 
เข้มข้นด้วยความเชือ่มัน่อย่างย่ิงว่า การเสยีชวิีต 
การบาดเจบ็หรอืการเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท�างาน 
สามารถป้องกันได้จากสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานทีพ่นกังานมุง่สูเ่ป้าหมายสงูสดุคอื “อบุตัเิหตุ
เป็นศนูย์”

ในปี 2556 พีดไีอสามารถรกัษาสถิตทิีด่เียีย่ม
ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัยทัง้ 3 ส�านกังาน 
ได้แก่ แม่สอด ตาก และระยอง ซึง่สอดคล้องกับ 
OSHAS 18001 ตามมาตรฐานโลก โดยได้จดัเกบ็
ข้อมลูด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัอย่าง
เป็นระบบ มกีารรายงาน การตรวจสอบและการ

กลไกการรับข้อร้องเรียน 
บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแจ้ง 

ข้อร้องเรียนและร้องทกุข์ผ่านหลายช่องทาง โดย
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจะด�าเนินการ 
อย่างเป็นความลบัทกุขัน้ตอน มกีารแต่งต้ังคณะ
กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งเป็นตัวแทนใน
ระดบับรหิารท่ีไม่มส่ีวนได้เสยีหรอืมส่ีวนเก่ียวข้อง
กับกรณีดงักล่าว รวมทัง้ตวัแทนจากฝ่ายทรพัยากร
บคุคล (ข้อบงัคับการท�างาน หมวดที ่12) 

สิทธิมนุษยชน
บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญกับการปฏบิตัต่ิอแรงงาน

อย่างเป็นธรรมตามหลกัสทิธิมนุษยชน ไม่มกีารใช้
แรงงานเดก็และการบงัคบัใช้แรงงานใด  ๆในกระบวน 
การท�างานของบริษัทฯ ท้ังน้ีนอกจากบริษัทฯ  
จะปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบต่างๆ อย่าง
เคร่งครดัแล้ว ยังยึดมัน่ในหลักจริยธรรมซึง่ก�าหนด
ข้ึนเป็นนโยบายและระเบยีบของบริษทัฯ อกีด้วย 
ดังจรรยาบรรณของบริษทัฯ ทีก่ล่าวไว้ว่า 

“บรษิทัฯ จะให้การสนบัสนุนอย่างเตม็ท่ีต่อค�า
ประกาศขององค์การสหประชาชาตว่ิาด้วยสทิธิ
มนุษยชนและรับรองว่าจะปฏิบัติตามรากฐาน 
แห่งสทิธิมนษุยชนอย่างเคร่งครดัในการประกอบ
กิจการของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จะปฏบิตัต่ิอผูเ้ก่ียวข้อง
โดยไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอผูห้น่ึงผูใ้ดเน่ืองจากความ
แตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ  
อายุ หรอืการศึกษา”

พีดีไอมุ่งสู่การบริหาร
จัดการด้านอาชีว-
อนามัยและความ
ปลอดภัยที่เป็นเลิศ
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ประเมนิความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง ขณะเดยีวกันทุก
ส�านักงานได้จดัฝึกอบรมและส่งเสริมการด�าเนินงาน
ด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามยัอย่างต่อเน่ือง
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการท�างาน 
ในแต่ละพ้ืนท่ีและตามความจ�าเป็น ดงัน้ี

พดีีไอ - แม่สอด
ในปี 2556 ได้ด�าเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการ

ทดสอบความรู้ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย 
ในการท�างาน และคัดเลอืกตวัแทนพนักงานท�า
หน้าท่ีประเมนิความเสีย่งในการท�างานและเสนอ
แนวทางป้องกัน และการเปิดตวัโครงการรณรงค์
ป้องกันอบุตัเิหตุจากการขบัขีย่านพาหนะ 

พดีีไอ – ตาก 
ด�าเนนิโครงการ “การจดัการดเีด่นด้านอาชวี

อนามัยและความปลอดภัยระดับหน่วยงาน” 
พร้อมกับโครงการ “ส่งเสรมิพฤตกิรรมปลอดภัย” 
ซึง่เน้นการโน้มน้าวจงูใจมากกว่ามาตรการลงโทษ  
โดยในปี 2556 ได้เริ่มโครงการมอบรางวัลและ
เชิดชูเกียรติแก่พนักงานท่ีมีการปฏิบัติด้าน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน 
ดเีด่น

พดีีไอ - ระยอง 
ที่โรงงานระยองได้จัดอบรมชุดความรู้ด้าน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เช่น การฝึก
อบรมเทคนคิการดบัเพลงิ การสร้างเสรมิสขุภาพ
และป้องกันโรคในสถานประกอบการ ซึง่รวมอยู่
ในกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชวีอนามยั 
การเริ่มต้นที่ดีในปีนี้เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้มีการ
ปรบัปรงุสภาพแวดล้อมการท�างานทัง้ด้านคณุภาพ 
ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั พีดไีอระยองยัง
ได้ด�าเนนิการร่วมกับชมุชนรอบโรงงานจดักิจกรรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดบัชมุชนด้วย

พดีีไอ – กรุงเทพ
เป็นท่ีตั้งส�านักงานใหญ่ แม้จะไม่มีหน่วย

ปฏิบัติงานด้านการผลิต แต่บริษัทฯ ก็ให้ความ
ส�าคัญต่อการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย โดยมกีารส่งเสรมิความรูใ้นเรือ่งสขุภาพ
อนามยัและการดแูลตนเองจากสภาพแวดล้อม 
ทีเ่ปลีย่นแปลง พร้อมท้ังการจดัสภาพแวดล้อมท่ี
ดใีนการท�างานของพนกังาน และการรณรงค์ส่งเสรมิ
ให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมหนีไฟเป็นประจ�า
ทกุปี 

 ด้วยความมุ่งมั่นในการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ทุก 
พ้ืนท่ีปฏิบตักิารของบรษิทัฯ ไม่เกิดอบุตัเิหตถึุงขัน้ 
หยุดงานตดิต่อกัน 2 ปีต่อเนือ่ง 

จากการด�าเนนิงานด้านอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภัยอย่างต่อเน่ืองและจรงิจงั ท�าให้ในปี 2556 
พีดีไอ - แม่สอดได้รับประกาศเกียรติคุณสถาน
ประกอบการ “กิจการที่มีมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน ประจ�าปี 2556” ซึ่งจัดโดยส�านักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวัดตาก ส�านกังานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก สภาอุตสาหกรรม
จงัหวัดตาก  ชมรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการ
ท�างานจงัหวัดตาก และหน่วยพัฒนาและบรรเทา
ทกุข์แห่งประเทศไทย  และพีดไีอ - ตากได้รบัรางวัล
สถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ระดบัประเทศ ประจ�าปี 2556 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6  
จากกระทรวงแรงงาน 

พีดีไอ - กรุงเทพ 
 หน่วยวัดดัชนีช้ีวัดด้านความ

ปลอดภัย
2555 2555 2555 25552554 2554 2554 25542556 2556 2556 2556

 0 0 0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.76

 0 0 0 0.0 0.0 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.8
 79 82 87 532 584 590 105 95 96 206 259 268

อัตราความถ่ีของการบาดเจ็บ จ�านวนคร้ังท่ีหยุดงาน 
 ต่อ 1 ล้านช่ัวโมง - คน
อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ  จ�านวนวันท่ีหยุดงาน 
 ต่อ 1 ล้านช่ัวโมง - คน
จ�านวนพนักงาน คน

พีดีไอ - ตาก  
 

พีดีไอ - ระยอง 
 

พีดีไอ - แม่สอด 
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การพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน

บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการตามพันธะสญัญาสร้าง
ความย่ังยืนท้ังด้านสงัคม สิง่แวดล้อมและเศรษฐกิจ
แก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ต่อเน่ืองมาตลอดระยะ
เวลากว่า 30 ปี 

ในปี 2556 พีดไีอได้ทบทวนและจดัล�าดับความ
ส�าคัญของกิจกรรมการช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา
ชมุชนอย่างย่ังยืนและสอดคล้องกับสถานะทาง
ธุรกิจของบรษิทัฯ ในปัจจบุนั ด้วยการด�าเนินโครงการ
หรอืกิจกรรมทีต่อบสนองความต้องการทีจ่�าเป็นต่อ
ชมุชน อาท ิด้านการศกึษา สาธารณสขุ การพัฒนา
ส่งเสรมิอาชพี และการพัฒนาคณุภาพชวิีตในด้าน
ต่างๆ ซึง่ชมุชนได้มส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการ 

นโยบายด้านการบริจาค 
 บรษิทัฯ จดัสรรงบประมาณประจ�าปีอย่างน้อย

ร้อยละ 2.5 ของก�าไรก่อนหักภาษ ีหรืออย่างน้อย 
ปีละ 3 ล้านบาท แม้ในปีท่ีมผีลขาดทุนก็ตาม 

ในปี 2556 แม้ว่าการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ 
ประสบภาวะยากล�าบาก บรษิทัฯ ยังคงสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาเพ่ือสงัคมอย่างต่อเน่ือง

สนับสนุนด้านการศึกษา
ในปี 2556 พีดีไอได้จดัสรรงบประมาณกว่า  

2 ล้านบาท เพ่ือสนบัสนุนด้านการศกึษาของเดก็
นกัเรยีน ประกอบด้วย มอบทุนการศกึษาจ�านวน 
385 ทนุ สนบัสนุนอปุกรณ์การเรยีนการสอนและ 
ค่าพาหนะรบัส่งนักเรยีนในหมูบ้่านท่ีห่างไกล รวม
ถึงสนบัสนุนกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมหารายได้
เพ่ือการศกึษาของโรงเรยีนต่างๆ 

มุ่งสร้างความเข้มแข็ง
และความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นของชุมชน

สนับสนุนพนักงานพดีไีอมีจิตอาสา
การช่วยเหลือสังคมมทีัง้การสนับสนนุด้วยเงนิ

และไม่ใช่เงนิ บริษทัฯ ได้ส่งเสริมและสนบัสนนุ
พนกังานผาแดงให้เป็นผูม้จีติอาสาอทุศิตนบ�าเพ็ญ
ประโยชน์แก่ท้องถ่ินและส่วนรวม โดยด�าเนิน
กิจกรรมผาแดงอาสาพัฒนาต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปี 2532 

ปี 2556 ชมรมผาแดงอาสาพัฒนา ซึง่เป็นการ
รวมกลุม่ของพนักงานพีดไีอท่ีมจีติอาสา ได้ก่อสร้าง
อาคารเรยีนชัว่คราวให้แก่โรงเรยีนบ้านพะเด๊ะใน
อ�าเภอแม่สอด ทดแทนอาคารเรยีนท่ีพังเสียหาย
จากภัยพิบตัดินิถล่ม โดยใช้งบประมาณจ�านวน 
150,000 บาทซึ่งส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณจาก 
บรษิทัฯ และการบรจิาคสมทบโดยพนกังานพีดไีอ 

นำา้ท่วมใหญ่แม่สอด
ในปี 2556 บรษิทัฯ และพนักงานได้ให้การช่วย

เหลอืผูป้ระสบอทุกภยัครัง้ใหญ่ในอ�าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก โดยจัดส่งเรือช่วยล�าเลียงชาวบ้าน 
เข้าออกหมูบ้่านทีป่ระสบภยัน�า้ท่วมอย่างหนัก และ
มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยเพ่ือบรรเทาความ 
เดอืดร้อน
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• ด้านการศึกษา 49
• ด้านสาธารณสุข 23
• ด้านสาธารณประโยชน์ 67
• ด้านศาสนา 12
• ด้านการส่งเสริมอาชีพ 19
• มูลนิธิผาแดงเพื่อพัฒนา
   คุณภาพชีวิตประชาชน 18
รวมทั้งสิ้น   188

ปรับปรุงสาธารณประโยชน์จำาเป็นต่อชมุชน 
พีดีไอยังคงให้การสนับสนุนการปรับปรุง

สาธารณประโยชน์ต่างๆ ทีจ่�าเป็นต่อชมุชนอย่าง 
ต่อเนือ่ง อาทิ ปรบัปรงุถนนภายในหมูบ้่านและทาง
เข้า-ออกพ้ืนท่ีการเกษตร ก่อสร้างศนูย์การเรยีนรู้ 
การท�าไร่ท�านาสวนผสม ปรบัปรงุสนามกีฬาหมูบ้่าน
และสนามกีฬาโรงเรยีน นอกจากนียั้งได้ร่วมสร้าง
ฝายชะลอน�า้ให้กับหมูบ้่านในพ้ืนที ่โดยใช้งบประมาณ
รวมกว่า 1 ล้านบาท

สนับสนุนกลุ่มอาชีพผ้าทอมือชนเผ่า
บรษิทัฯ ยังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนือ่งกับการ

พัฒนาอาชพีผ้าทอมอืของชมุชนในหมูบ้่านพะเด๊ะ
และถ�า้เสอื ซึง่อยู่ใกล้กับเหมอืงแม่สอด เพ่ือสร้าง
รายได้เสรมิให้กับครอบครวัและท�าให้ชมุชนมคีวาม
เข้มแข็ง โดยเฉพาะกลุม่เด๊ะโพผ้าทอซึง่เป็นการรวม
กลุม่ของเยาวชนคนรุน่ใหม่บ้านพะเด๊ะร่วมสืบทอด
อนุรักษ์ผ้าทอมือชนเผ่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ท่ีหลากหลายและมมีลูค่าสูต่ลาด อาท ิสมดุบนัทึก 
ปลอกหมอนองิ พวงกุญแจ และกระเป๋าสะพาย

ท้ังนี้มูลนิธิผาแดงเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนท่ีบรษิทัฯ จดัต้ังข้ึนได้ให้การสนบัสนนุ
และประสานความร่วมมอืกับหน่วยราชการต่างๆ 
ในการพัฒนาทกัษะด้านการบรหิารจดัการ เพ่ือ
สร้างโอกาสด้านการแข่งขนัและขยายตลาดสนิค้า 

พัฒนาทกัษะด้านต่างๆ รวมท้ังขยายความร่วมมอื
กับหน่วยงานในพ้ืนที ่ อาท ิ โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพชุมชน โรงเรียน วัดและองค์การบริหาร 
ส่วนต�าบล

จนถึงปี 2556 การด�าเนนิงานของกองทุนฯ มี
ความเข้มแข็งเป็นล�าดับ มกีารท�างานอย่างเป็น
ระบบและสามารถจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก 
อย่างต่อเนือ่ง กระทรวงพัฒนาสงัคมและความ
มัน่คงของมนษุย์จงึสนับสนุนการด�าเนินงานของ
กองทุนฯ ด้วยการสมทบเงินร่วมกับกองทุนท้ัง 
4 แห่งเป็นปีแรก รวม 320,000 บาท นบัเป็นจดุ 
เริม่ต้นท่ีเครอืข่ายการท�างานขับเคลือ่นกองทนุ 60 ปี 
ครองราชย์ เพ่ือสุขภาพและสวัสดิการชุมชนม ี
หน่วยงานหลกัทีส่�าคญัประกอบด้วย ภาคเอกชน  
ภาคประชาชนและภาครัฐ น�ามาซึง่ความภาคภูมใิจ
ร่วมกันของทุกฝ่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนกองทุนฯ  
ให้เข้มแขง็และสามารถดแูลสมาชกิจ�านวนกว่า 
3,000 คน ใน 3 ต�าบลและ 23 หมูบ้่านของอ�าเภอ
แม่สอด จงัหวดัตาก 

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
ผู้ปลูกอ้อยต่อเนื่อง

ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม บรษิทัฯ ยังได้
ใส่ใจและให้ความร่วมมอืกับทุกภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง
ในการแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของชาวบ้าน 
ในพ้ืนท่ีลุม่น�า้แม่ตาวท่ีได้รบัผลกระทบจากปัญหา
แคดเมยีมมาโดยตลอดตัง้แต่เริม่ต้น

บรษิทัฯ ยังคงด�าเนนิโครงการส่งเสรมิพัฒนา
ศกัยภาพของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
ให้เกษตรกรมรีายได้และอาชพีทีม่ัน่คง โดยมทีมี
มวลชนสมัพันธ์ของบรษิทัฯ คอยให้ความช่วยเหลอื
และแนะน�าเกษตรกรผูป้ลกูอ้อยในการวางแผนการ
ปลกู บ�ารงุรกัษาและตดัอ้อย และยังให้เกษตรกรยืม
อปุกรณ์เครือ่งมอืการเกษตรทีจ่�าเป็น อาท ิเครือ่งสูบน�า้
และอปุกรณ์รถไถเดนิตาม 

บรษิทัฯ ได้มส่ีวนร่วมในการพัฒนาและช่วย
เหลอืชมุชนจงัหวัดตากในด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
ตัง้แต่ปี 2530 จนปัจจบุนัเป็นจ�านวนเงนิรวมกว่า 
188 ล้านบาท แบ่งเป็น

ขยายเครือข่ายขับเคล่ือน “กองทนุ 60 ปี
ครองราชย์ เพื่อสุขภาพและสวัสดิการ
ชุมชน”

บรษิทัฯ และมลูนธิิผาแดงฯ ได้เสรมิสร้างความ
เข้มแขง็ให้กบัชมุชนโดยการขับเคลือ่นกองทนุ 60 ปี
ครองราชย์ เพือ่สขุภาพและสวสัดกิารชุมชนทัง้  
4 กองทุน ใน 3 ต�าบล คือ ต.พระธาตผุาแดง ต.แม่
ตาวและต.แม่กุ ให้มคีวามเข้มแข็งเป็นล�าดับ นับ
จากท่ีบรษิทัฯ ร่วมกับผูน้�าชมุชนก่อตัง้กองทนุตัง้แต่
ปี 2549 จนปัจจบุนั เป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี เพ่ือ
ให้ชมุชนมกีองทนุฯ เพ่ือดูแลด้านสุขภาพและสวัสดกิาร
ต่างๆ บรษิทัฯ ได้ท�างานร่วมกับชมุชนอย่างใกล้ชดิ
เพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน การพัฒนาคนและ

ล้านบาท
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ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

พีดีไอมีความภูมิใจท่ีได้น�าเสนอสินค้าและ
บรกิารซึง่ยึดมัน่ต่อหลกัการท่ีเข้มงวดของกระบวน-
การผลติทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อมและความย่ังยืน 
เริม่ต้นด้วยการผลติทีด่�าเนนิการตามมาตรฐานด้าน
การจดัการสิง่แวดล้อม ISO 14001 ซึง่เป็นมาตรฐาน
ระดับโลก โดยใช้วัตถุดิบแร่ทีม่าจากเหมอืงแม่สอด
ซึง่ได้รบัการยกย่องว่าเป็น “เหมอืงแร่สเีขยีว” ขณะ
เดียวกันวัตถุดิบทีน่�าเข้าเพ่ือป้อนโรงถลุงสังกะสี
จังหวัดตากมีท่ีมาจากวัตถุดิบรีไซเคิล โรงถลุง
สงักะสขีองพีดไีอจดัเป็นหนึง่ในโรงถลงุของโลกทีม่ี
ความโดดเด่นด้านความยืดหยุน่ของกระบวนการ
ผลิตที่สามารถใช้วัตถุดิบสังกะสีได้หลากหลาย
ประเภท 

สังกะสีที่ผลิตจากวัตถุดิบสังกะสีรีไซเคิลมา 
จากการท�าเหมอืงแร่ในเมอืง (Urban mining) ซึง่ใช้
พลงังานอย่างมปีระสทิธิภาพในกระบวนการสกัด
และผลติสงักะสโีดยสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้
อย่างสมบรูณ์ ปราศจากการสญูเสยีคณุสมบตัด้ิาน
กายภาพและเคม ีทีส่�าคญัอย่างย่ิง สงักะสรีไีซเคลิ
ช่วยลดการใช้แร่ธรรมชาตทิีม่าจากการท�าเหมอืง
แบบดัง้เดมิ ปัจจบุนัพบว่าปรมิาณการผลติโลหะ
สงักะสขีองโลกมากกว่าร้อยละ 30 มาจากกระบวน 
การรไีซเคลิ

สังกะสีมีความทนทานอย่างมากและน�าไป 
ใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายทั้งงานด้าน
สถาปัตยกรรม อเิลก็ทรอนิกส์ งานก่อสร้างและ
สขุภาพ ซึง่ทัง้หมดน้ีล้วนเป็นการพัฒนาคณุภาพ
ชวิีตของมนษุย์

คุณภาพที่ดีที่สุด
 ผลติภัณฑ์โลหะสงักะสขีองพีดไีอได้มาตรฐาน

คณุภาพและความปลอดภยัโดยได้รบัการรบัรอง
จาก เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึง่เป็นหน่วย
งานอสิระ จงึมัน่ใจได้ว่าผลติภณัฑ์ของพีดไีอเป็นท่ี
ยอมรบัตามมาตรฐานโลกทัง้มาตรฐาน “อเีอน็เอส”  
(European Standards: ENS) และมาตรฐาน  
“เอเอสทีเอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล” (American 
International หรอืชือ่เดมิ American Society for 
Testing and Materials: ASTM ซึง่ใช้ชือ่เดมิมา
จนถึงปี 2544) และผลติภณัฑ์พีดไีอยังเป็นไปตาม
ข้อก�าหนด RoHS (Restriction of Hazardous 
Substances) ของสหภาพยุโรปว่าด้วยเรือ่งการใช้
สารทีเ่ป็นอันตรายในอุปกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ด้วย จงึรบัประกันได้ว่าผลติภัณฑ์

โลหะสงักะสขีองพีดไีอสามารถน�าไปใช้ได้อย่าง
ปลอดภัยในสนิค้าอปุโภคบรโิภคทัง้ของเล่นเดก็
และอปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้า

คุณค่าสำาหรับลูกค้า
หนึง่ในเป้าหมายเชงิกลยุทธ์ของพีดไีอทีส่�าคญั

คอื การสร้างคณุค่าโดยรวมส�าหรับลูกค้าซึง่ไม่เพียง
แต่การให้ผลิตภณัฑ์ทีม่คีณุภาพในราคาท่ีเป็นธรรม
แล้วเท่านัน้ บริษทัฯ ยังขยายสูบ่ริการอืน่ๆ เช่น 
การให้ค�าแนะน�าทางด้านเทคนิคและให้ค�าปรกึษา
โดยบรูณาการด้านการผลติร่วมกัน 

ในปี 2555 พีดไีอได้แนะน�าผลติภณัฑ์โลหะ
สงักะสผีสมนิกเกิลร้อยละ 0.15 ซึง่เป็นตวัอย่างหนึง่
ของการมุง่สู่เป้าหมายท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนือ่งเพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับลกูค้า ทุก
วันนี ้พีดไีอและลกูค้าตดิต่อกันมากข้ึน โดยบรษิทัฯ 
ได้เพ่ิมช่องทางการส่ือสารเพ่ือช่วยให้ท้ังสองฝ่าย 
มโีอกาสพูดคุยในผลประโยชน์ท่ีมร่ีวมกนั

การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า
 บริษัทฯ ได้ส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

เป็นประจ�าทกุปีเพ่ือรวบรวมข้อคดิเห็นและความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้พีดีไอปรับปรุง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการอย่าง 
ต่อเนือ่ง 

ผู้ประกอบการหัวใจ 
สีเขียวและมีจิตส�านึก
แห่งความยั่งยืน
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การดำาเนิน
งานด้านสังคม

ผลส�ารวจความพึงพอใจประจ�าปี 2556 พบว่า
ลกูค้าร้อยละ 98 มคีวามพึงพอใจในคณุภาพสนิค้า
และการบรกิารอยู่ในเกณฑ์ท่ีด ี- ดมีาก นอกจากน้ี
การให้บรกิารด้านเทคนิคเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ
ลกูค้า พบว่าลกูค้าร้อยละ 88 มคีวามพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ท่ีด ี- ดมีาก 

นโยบายต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้เริ่มกระบวนการจัดท�านโยบาย
และมาตรการต่อต้านการทุจรติเป็นลายลกัษณ์
อกัษร โดยไตรมาสสดุท้ายของปี 2556 ได้น�าเสนอ
นโยบายและขอบเขตการด�าเนินงานการต่อต้าน
การทุจรติต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้เป็นไป
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

คำาแถลงนโยบายต่อต้านการทุจริต
พีดีไอจะด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และมี

จริยธรรม โดยปฏิเสธการทุจริตให้สินบนในทุก
รปูแบบและมุง่มัน่ท่ีจะด�าเนนิงานอย่างมอือาชีพ 
ประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมและยึดมั่นใน
ความถูกต้อง บริษัทฯ จะด�าเนินการและบังคับ
ใช้นโยบายและมาตรการต่อต้านการทจุรติให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต

กรอบการดำาเนินงานต่อต้านการทุจริต
1. การศกึษา น�าเสนอและประกาศนโยบาย

ต่อต้านการทุจริตด้วยการปฏิเสธการให้สินบน
ในทุกรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วยนิยามของการ
ทุจริตให้สินบน บทบาทและความรับผิดชอบ 
และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน

2. การก�าหนดขั้นตอนแผนการด�าเนินงาน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายฯ เพื่อน�าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งบริษัทฯ

3. การจัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามเพ่ือ
ให้มัน่ใจว่ามกีารด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบาย
และแผนการด�าเนินงานต่อต้านการทุจริตของ 
บริษัทฯ 

4. การรายงานผลการปฏบิตังิานและความ
คืบหน้าตามนโยบายฯ ต่อสาธารณะในระยะเวลา
ที่เหมะสม

 ทัง้นีบ้รษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะเข้าร่วมในโครงการ
แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต เพ่ือแสดงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นต่อการ 
ต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ 
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การจัดการประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

พีดไีอมุง่มัน่บรหิารจดัการด้านส่ิงแวดล้อมอย่างดทีีสุ่ดโดยมกีระบวนการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเป็น
มติรกับสิง่แวดล้อมเพ่ือลดผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้จากการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ พร้อมท้ังให้ความ
ส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศหรอืภาวะโลกร้อน การใช้ทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังาน
อย่างมปีระสทิธิภาพ การลดของเสยีและการใช้วตัถุดบิอย่างประหยัดซึง่เป็นกลยุทธ์ส�าคัญของการ
บรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ

พีดไีอได้ปฏิบตัติามมาตรการลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมให้เป็นไปกฎหมายอย่างเคร่งครัด และ
น�าระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 มาใช้เป็นกรอบในการบริหาร
จดัการด้านสิง่แวดล้อมให้ครอบคลุมทุกหน่วยปฏบิตักิารในพ้ืนที ่ เพ่ือมุง่สู่การพัฒนาทีย่ั่งยืนและมี 
เป้าหมายมุง่สูแ่นวปฏบิติัท่ีเป็นไปตามเกณฑ์ GRI โดยเพ่ิมตวัช้ีวัดด้านสิง่แวดล้อมให้มากข้ึนจากปีที่
ผ่านมา นอกจากนียั้งได้พัฒนาศกัยภาพของบคุลากรเพ่ือเพ่ิมเตมิความรูด้้านสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ือง
และสอดคล้องกับวิสยัทัศน์ของบรษิทัฯ มุง่สูอ่ตุสาหกรรมสเีขียว 

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
นอกเหนือจากการน�าแร่สังกะสีซิลิเกตท่ีมีคุณภาพเนื้อโลหะสังกะสีต�่ากว่าร้อยละ 10 มาผ่าน

กระบวนการลอยแร่เพ่ือเพ่ิมคณุภาพหวัแร่ให้มเีนือ้โลหะสงักะสสีงูกว่าร้อยละ 20 แล้ว พีดไีอยังได้คดิค้น
และพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตเพ่ือลดอปุสรรคต่างๆ เก่ียวกับการใช้วัตถุดบิ โดยเป็นอกีหน่ึง
ตวัอย่างในการน�าวัตถุดบิสงักะสีออกไซด์ซ่ึงเป็นวัตถุดบิรีไซเคิลจากโรงเหล็กมาใช้เป็นวตัถุดบิร่วมกับ
แร่ดบิธรรมชาต ิโดยบรษิทัฯ ได้เพ่ิมสดัส่วนการใช้วตัถุดบิสงักะสอีอกไซด์อย่างต่อเนือ่ง 

การบริหารจัดการนำ้าของโรงงาน
น�า้ดิบทีน่�ามาใช้ในการด�าเนนิงานของพีดไีอ 

มาจากแม่น�า้ปิงซึง่ใช้ส�าหรบัโรงงานตากและน�า้
จาก การประปาส่วนภูมภิาคส�าหรบัโรงงานระยอง 
ส่วนเหมอืงแม่สอดมกีารเก็บกักน�า้ฝนเพ่ือใช้ใน
กระบวนการลอยแร่และไม่มกีารปล่อยน�า้ทิง้แต่จะ
น�ากลบัมาหมนุเวียนใช้ใหม่ 

ในปี 2556 พีดีไอมีปริมาณการใช้น�้ารวม 
2,252,823 ลูกบาศก์เมตร และกว่าร้อยละ 40 
สามารถน�ากลบัมาหมนุเวียนใช้ใหม่ในกระบวนการ
ผลติหลงัผ่านกระบวนการบ�าบดัแล้วและน�าไปใช้
ในส่วนทีไ่ม่เก่ียวข้องกับการผลิต เช่น การรดน�า้
ต้นไม้ สนามหญ้า เป็นต้น ส�าหรับน�้าทิ้งจาก

พารามิเตอร์ มาตรฐาน โรงงานตาก โรงงานระยอง

ความเป็นกรด ด่าง (pH) 5.5 - 9 7.69 7.7
สังกะสี ≤ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.58 0.44
แคดเมียม ≤ 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.012 0.006
แมงกานีส ≤ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.29 -
ตะกั่ว ≤ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.003 0.023
อาร์เซนิก ≤ 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร 0.001 0.063
ปรอท ≤ 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร  0.0005 0.0029

มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลติหลงัผ่านการบ�าบดั บรษิทัฯ ได้มี
การตรวจสอบคุณภาพอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งในปี  
2556 ผลการตรวจสอบคณุภาพน�า้ทิง้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ดงัตาราง
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การบริหารจัดการนำา้ของเหมืองแม่สอด
แม้ไม่มกีารใช้น�า้ในกระบวนการท�าเหมืองและ

ใช้น�า้แบบหมนุเวียนในกระบวนการลอยแร่ แต่
เหมอืงแม่สอดมมีาตรการจัดการน�า้ฝนทีไ่หลผ่าน 
พ้ืนทีโ่ครงการท�าเหมอืงแร่ โดยมบ่ีอกักเก็บตะกอน
รองรบัปรมิาณน�า้ไหลบ่าหน้าดนิในแต่ละโซนพ้ืนท่ี
(A, B, C, D) และมอีาคารกรองตะกอนน�า้ในบ่อกัก
เก็บตะกอนในแต่ละโซนให้ได้มาตรฐานคณุภาพน�า้
ทีร่ะบายออกจากเหมอืงแร่ตามท่ีคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติก�าหนดและอ้างอิงตาม
มาตรฐานคณุภาพน�า้ทิง้ กระทรวงอตุสาหกรรม 
ซึง่ผลการตรวจวัดคณุภาพน�า้ท้ิงท่ีระบายออกใน 
ปี 2556 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดงัแสดงในตาราง 

การจัดการคุณภาพอากาศ
พีดไีอได้ด�าเนินมาตรการป้องกนัด้านส่ิงแวดล้อม ควบคมุคณุภาพอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย  

โดยตดิตัง้เครือ่งจกัรอปุกรณ์ทีม่ปีระสิทธิภาพเพ่ือควบคุมคุณภาพสิง่แวดล้อมจากกระบวนการผลติให้
เป็นไปตามค่ามาตรฐาน บรษิทัฯ ได้ตดิตัง้ระบบบ�าบดัอากาศ เช่น ระบบหอฟอกอากาศ และถุงกรอง
ฝุน่ เพ่ือให้คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีปฏิบตังิานสะอาดปลอดภยั โดยมเีจ้าหน้าทีผู้่เช่ียวชาญคอยตรวจ
สอบระบบการท�างานเป็นประจ�า ทัง้น้ีเพ่ือให้แน่ใจว่าคณุภาพอากาศเป็นไปตามมาตรฐาน 

ทัง้นีผ้ลการตรวจคุณภาพอากาศท่ีปล่องควันของโรงงานและคณุภาพอากาศในบรรยากาศในปี 
2556 ยังคงอยูใ่นเกณฑ์ดกีว่าค่ามาตรฐานมาก 

หมายเหตุ 1. อ้างองิจากมาตรฐานคณุภาพน�า้ท้ิง กระทรวงอตุสาหกรรม

พารามิเตอร์ มาตรฐาน1

จุดระบายน้ำา

โซน A โซน B โซน D

ความเป็นกรด ด่าง  5.5 – 9 7.1-8.1 7.2-8.5 7.7-8.0 7.4-8.1
ของแขง็แขวนลอยทัง้หมด  ≤ 50 มลิลกิรัมต่อลติร 1-15 2-18 8-12 1-23
ของแขง็ละลายน�า้ท้ังหมด  ≤ 3,000 มลิลกิรัมต่อลติร 96-216 386-754 257-354 107-229
สงักะส ี ≤ 5 มลิลกิรัมต่อลติร 0.03-0.42 0.02-0.37 0.10-0.18 0.03-0.29
แคดเมยีม ≤ 0.03 มลิลกิรัมต่อลติร < 0.010-0.014 < 0.010-0.012 < 0.010 < 0.010-0.02
ตะก่ัว ≤ 0.2 มลิลกิรมัต่อลติร < 0.01-0.02 < 0.01-0.01 < 0.01 < 0.01-0.02

หมายเหตุ  1. ตรวจวัดโดย บรษิทั บรษิทั เอส.พี.เอส. คอนซลัติง้ เซอร์วิส จ�ากัด     
  2. ตรวจวัดโดย บรษิทั อสีเทิร์นไทยคอนซลัติง้ 1992  จ�ากัด

พารามิเตอร์ปล่องควัน มาตรฐาน

คุณภาพอากาศท่ีปล่องควัน

สำานักงาน ผลตรวจวัด
ปี 2556

Acid Plant Tak Plant SO
2
 <500 ppm 571

Roaster  Rayong Plant SO
2
 <500 ppm  632

Auxiliary Boiler Tak Plant SO
2
 < 950 ppm  5491

  Total suspended particulate < 240 mg/m3 1351

Zinc Casting Furnace Tak Plant Total suspended particulate < 400 mg/m3 9.861

กระบวนการผลติกรด
ก�ามะถัน
กระบวนการผลติแคลไซน์
หม้อไอน�า้สนบัสนุน 

เตาหลอมโลหะสงักะสี

โรงงานตาก

โรงงานระยอง
โรงงานตาก
โรงงานตาก
โรงงานตาก

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไชด์ 

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไชด์ 
ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไชด์ 
ฝุน่รวมท้ังหมด 
ฝุน่รวมท้ังหมด 

≤ 500 ส่วนในล้านส่วน

≤ 500 ส่วนในล้านส่วน
≤ 950 ส่วนในล้านส่วน

≤ 240 มลิลกิรมัต่อลกูบาศก์เมตร
≤ 400 มลิลกิรมัต่อลกูบาศก์เมตร

โซน  C
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รายงานประจ�าปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

การดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
บริษัทฯ บริหารจัดการกากของเสียจาก

กระบวนการผลิตโดยยึดแนวการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั 
โดยใช้หลักการจัดการของเสีย 3R ได้แก่  
ลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ�า้ (Reuse) การน�า
กลบัมาใช้ใหม่ (Recycle) ในปี 2556 มปีรมิาณ
กากของเสยีจ�านวน 577,700 ตนั โดยร้อยละ 99.5  
เป็นกากแร่ซึ่งผ่านกระบวนการบ�าบัดตาม
มาตรฐานและมีสภาพที่เสถียรจึงน�าไปฝังกลบ 
ในบ่อเก็บกากแร่ภายในโรงงานตากท่ีออกแบบ
และก่อสร้างตามข้อก�าหนดของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและส�านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ขณะเดยีวกันในปี 2556 บริษทัฯ ได้ด�าเนิน
โครงการสกดัโลหะมีค่าจากกากแรค่ือ เงนิและ
ตะก่ัวเป็นผลติภัณฑ์พลอยได้เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม 
และยังเป็นการลดปรมิาณกากแร่ท่ีน�าไปฝังกลบ
ด้วย ซึง่ในปีทีผ่่านมาสามารถสกัดโลหะมค่ีาเพ่ือ
จ�าหน่ายได้กว่า 10,000 ตัน (แห้ง)

ส�าหรบักากของเสยีอนัตรายจ�านวน 2,390 ตนั 
หรือร้อยละ 0.4 ของกากอุตสาหกรรมทั้งหมด 
น�าไปฝังกลบโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับ
อนญุาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ส่วนของเสีย
ทีส่ามารถน�ากลบัไปใช้ใหม่จ�านวน 180 เมตริกตัน 
ส่งขายให้ผูร้บัซือ้ท่ีได้รบัอนญุาตจากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม ส�าหรบัขยะมลูฝอยทัว่ไปมปีรมิาณ 
166 ตัน น�าไปฝังกลบในหลุมฝังกลบตามหลัก
สขุาภบิาล 

หมายเหตุ 1. มาตรฐานก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลีย่ 24 ชัว่โมง
  2. มาตรฐานก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ เฉลีย่ 1 ชัว่โมง

มาตรฐานพารามิเตอร์ ปี 2556

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

สำานักงาน ผลตรวจ
วัดปี 2556

ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไชด์  โรงงานตาก ≤ 0.30 มลิลกิรมัต่อลกูบาศก์เมตร 0.011

 โรงงานระยอง ≤ 0.30 ส่วนในล้านส่วน  0.062

ฝุน่รวมท้ังหมด โรงงานตาก ≤ 0.33 มลิลกิรมัต่อลกูบาศก์เมตร 0.053
 โรงงานระยอง ≤ 0.33 มลิลกิรมัต่อลกูบาศก์เมตร 0.207
 เหมอืงแม่สอด ≤ 0.33 มลิลกิรมัต่อลกูบาศก์เมตร  0.096
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การดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์พลังงาน
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

ลดลง (ตันคาร์บอน 
ไดออกไซด์เทียบเท่า)

ปริมาณพลังงาน
(กิกะจูล)

Electricity energy saving projects

1. Shut down Circulation Pump and Cooling Tower Fan  1,151 195
    in peak time (09.00-22.00 hrs.)
2. Reduce the amount of zinc dust by increasing the 56 9
3. Reduce the use of electric furnace in the 1,210 205
4. Change LED light bulbs at Control Room  89 15
5. Change LED light bulbs at PLP Plant 51 9
6. Replace equipment at Roasting Air Fan and Voltage 0.15 26

7.Improving electricity and lighting system at Rayong Plant 0.07 11

Total 2,556 470

Heat energy from fuel saving projects  

1. Reduce the use of steam to melt powdered sulfur 869 6
2. Reduce alloy skim in the zinc alloy production to 3%  2,307 19
    from 5%
3. Reduce the use of gas in alloy skim melting by 5% 319 3
4. Reduce diesel consumption by 5% of the forklift 533 3
5. Change insulation of Roaster 0.06 0.48
6. Reduce the use of oil in transportation, unrelated  692  4.5 

Total 4,720  36

Overall 7,276 506

โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

1. หยุดการเดนิป๊ัมวนสารละลายทีโ่รงแยกสงักะสเีพ่ือระบายความร้อน
    และหอหล่อเย็นด้วยอากาศ ช่วงค่าไฟฟ้าสงูสดุ (09.00 น.-22.00 น.)
2. ลดปริมาณการใช้สังกะสีฝุ่น โดยเพิ่มถังปฏิกิริยาอีก 1 ใบ 
3. ลดการใช้ไฟฟ้าที่เตาหลอมในช่วงหยุดการผลิตชั่วคราว
4. เปลี่ยนใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED ที่ห้องควบคุม 
5. เปลี่ยนใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED ที่หน่วยสกัดตะกอนโลหะมีค่า
6. เปลีย่นอปุกรณ์ระบบระบายอากาศโรงย่างแร่ และห้องควบคมุระบบ 

      ดกัฝุ่นแคลไซน์ 
7. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างโรงงานระยอง

รวม

โครงการลดการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง

1. ลดการใช้ไอน�้าในการหลอมผงก�ามะถัน
2. ลดปริมาณฝ้าโลหะหรืออัลลอย สกิมจากการผลิตโลหะสังกะสีผสม
    เหลือร้อยละ 3 จากเดิมร้อยละ 5
3. ลดการใช้แก๊สในการหลอมอัลลอย สกิมร้อยละ 5
4. ลดการใช้น�้ามันดีเซลของรถยกร้อยละ 5 
5. เปลี่ยนฉนวนเตาย่างแร่
6. ลดการใช้น�้ามันดีเซลในพาหนะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต

รวม

รวมทั้งหมด

การจัดการด้านพลังงาน
พีดีไอมกีารจดัการด้านพลงังานอย่างต่อเน่ืองผ่านคณะท�างานด้านการจดัการพลังงานในแต่ละ

ส�านกังาน ประกอบด้วยผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ โดยคณะท�างานฯ มหีน้าทีใ่นการจดัท�าแผนแม่บท 
การจดัการพลงังาน การก�าหนดแผนการด�าเนินงานและตดิตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย 

การจดัการด้านพลงังานอย่างมปีระสิทธิภาพไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทนุค่าใช้จ่ายเท่าน้ัน การลดใช้พลงังาน
ในทุกๆ ด้านยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
ด้วย ท้ังน้ีในปี 2556 พีดีไอได้ปรบัลดก�าลงัการผลติเพ่ือให้อยู่ในจดุทีส่มดลุกับต้นทุนค่าใช้จ่ายด้าน 
พลงังานโดยเฉพาะอย่างย่ิงค่าไฟฟ้าซึง่เป็นต้นทุนหลกัและลดการใช้พลงังานความร้อน ท�าให้การใช้พลังงาน
ทัง้ปีมจี�านวนรวมทัง้สิน้ 1,555,587 กิกะจลู โดยเป็นพลงังานไฟฟ้า 1,333,177 กิกะจลู และพลังงาน 
ความร้อน 224,410 กิกะจลู ลดลงจากปี  2555 จ�านวน 327,703 กิกะจลู คดิเป็นปรมิาณการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกทีล่ดลง 42,000 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า หรอืคดิเป็นลดลงร้อยละ 16 

นอกจากนี ้พีดีไอยังได้ด�าเนินโครงการอนรุกัษ์พลงังาน 13 โครงการ สามารถลดพลงังานลงได้ 7,276 
กิกะจลู คิดเป็นปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีลดลง 506 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า ดงัแสดง
ในตาราง

ในปี 2556 พีดีไอ
ได้ปรับลดก�ำลังกำร
ผลิตเพื่อให้อยู่ในจุด
ที่สมดุลกับต้นทุน
ค่ำไฟฟ้ำและพลังงำน
ควำมร้อน
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รายงานประจ�าปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

การดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

ดัชนีการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม

หน่วยวัดดัชนีชี้วัด

โรงงานระยองโรงงานตาก

2555 25552554 25542556 2556

  Input Indicators       
Total materials used ton 225,954 279,993 274,723 95,083 108,311 126,580
Total energy consumption       
 - Electricity  gigajoule 1,238,198 1,489,298 1,552,863 70,303 80,827 90,713
 - Electricity/ ton production gigajoule/tonne production1 14.94 14.75 14.69 0.81 0.77 0.75
 - Fuel  gigajoule 202,955 281,965 311,085 17,151 13,635 23,035
 - Fuel/ton production gigajoule/ton production1 2.45 3.40 3.75 0.20 0.12 0.19
Total water consumption       
 - Total water consumption 1,000 m3 1,868 2,134 1,810 341 363 415
 - Water consumption/ ton production m3/ton production1 22.54 21.13 17.12 3.92 3.43 3.41

  Output Indicators       
Produced waste       
 - Total waste produced  ton (wet weight)  575,599 637,699 638,932 2,385 2,282 1,172
 - Disposal 2 %  99.97 99.97 99.96 98.60 97.65 94.31
Emission to water       
Total emitted process water 1,000 m3 1,176 1,322 1,492 135 83 85
Total emitted metals kg 363 456 415 73 67 72
Effluent quality       
 - Zinc (<5 mg/l) mg/l 0.58 0.35 0.25 0.44 0.80 0.83
 - Cadmium (<0.03 mg/l) mg/l 0.012 0.004 0.004 0.01 0.01 0.01
 - Manganese (<5 mg/l) mg/l 0.29 0.33 0.26 - - -
 - Lead (<0.2 mg/l) mg/l 0.003 0.001 0.005 0.023 0.05 0.02
Emission to air       
Total emitted metals kg 450 416 620 616 159 12
Total emitted SOx ton 217 252 276 44 66 85
Air quality       
1. Air emission       
 - SO

2
 at Acid Plant (< 500 ppm) ppm 57 46 47 63 82 127

 - SO
2
 at Boiler (< 950 ppm) ppm 549 325 529 - - -

 - Total suspened particulate at   Boiler (< 240 mg/m3) mg/m3 135 82 148 - - 
 - Total suspened particulate at   Bag Filter  (< 400 mg/m3) mg/m3 9.86 9.43 8.86 - - -
2. Ambient air quality       
 - Total suspended particulate    (< 0.33 mg/m3) mg/m3 0.053 0.068 0.068 0.207 0.215 0.020
 - Sulfur dioxide (SO

2
)        

   (average 24 hr <0.30 mg/m3)  mg/m3 0.01 0.01 0.01 - - -
   (average 1 hr <0.30 ppm)  ppm -  - 0.06 0.03 0.02
Greenhouse gas       
Total greenhouse gas ton 211,173 254,251 265,220 2,904 3,543 2,012
Total greenhouse gas/ton production kg/ton production1 2,547 2,518 2,509 33.36 31.90 16.53
Recycle       
1. Reduce waste        
 - Total recyeled waste ton 148 97 157 33 54 67
 - Recycled waste % 0.03 0.02 0.02 1.40 2.35 5.69
2. Reduce water       
 - Recycle and reuse water % 44 42 43 16 10 10

หมายเหตุ  1. เมตรกิตนัการผลติส�าหรบัโรงงานตากหมายถึงแผ่นสงักะสแีคโทด และโรงงานระยองหมายถึงแคลไซน์และสงักะสอีอกไซด์ล้าง
   2. % การก�าจดั หมายถึง ร้อยละของกากของเสยีท่ีบ�าบดัภายในและส่งไปบ�าบดัภายนอก  ส่วนท่ีเหลอืจะน�ากลบัไปใช้ใหม่

หน่วยวัดดัชนีชี้วัด

โรงงานระยอง   โรงงานตาก  เหมืองแม่สอด  

2555 2555 25552554 2554 25542556 2556 2556
          
การลงทุนและค่าใช้จ่ายด้านส่ิงแวดล้อม           
การลงทุนด้านส่ิงแวดล้อม ล้านบาท 23 110 6 3 19 10 0 20 0
ค่าใช้จ่ายด้านส่ิงแวดล้อม ล้านบาท 134 161 164 44 57 48 7 23 17

  Input Indicators
ปรมิาณวัตถุดบิท่ีใช้
พลงังานท่ีใช้
 - ไฟฟ้า 
 - ไฟฟ้า / ตนัการผลติ
 - เชือ้เพลิง
 - เชือ้เพลิง / ตนัการผลติ
ปรมิาณการใช้น�า้
 - ปริมาณการใช้น�า้
 - ปริมาณการใช้น�า้ / ตันการผลติ

  Output Indicators
กากของเสยี
 - ปริมาณกากของเสีย
 - การก�าจดักากของเสยี2

น�า้ทิง้
 - ปริมาณน�า้ท้ิง
 - ปริมาณโลหะหนักในน�า้ท้ิง
คุณภาพน�า้ท้ิง 
 - สังกะส ี(≤ 5 มลิลกิรัม/ลติร)
 - แคดเมยีม (≤ 0.03 มลิลกิรมั/ลติร)
 - แมงกานีส (≤ 5 มลิลกิรมั/ลติร)
 - ตะก่ัว (≤ 0.2 มลิลิกรมั/ลติร)
อากาศ : ลดการปล่อยมลพษิทางอากาศ
 ปรมิาณโลหะหนักท่ีปล่อยออกจากปล่อง
 ปรมิาณ SOx ท่ีปล่อยออกจากปล่อง 
คุณภาพอากาศ
1. คณุภาพอากาศท่ีปล่องควัน
 - ก๊าซชลัเฟอร์ไดออกไชด์ท่ี Acid Plant (≤ 500 ส่วนในล้านส่วน)
 - ก๊าซชลัเฟอร์ไดออกไชด์ท่ี Boiler (≤ 950 ส่วนในล้านส่วน)
 - ฝุ่นรวมท้ังหมดท่ี Boiler (≤ 240 มลิลกิรมั / ลกูบาศก์เมตร)
 - ฝุ่นรวมท้ังหมดท่ีระบบ Bag Filter (≤ 400 มลิลกิรมั / ลกูบาศก์เมตร)
2. คณุภาพอากาศในบรรยากาศรอบๆ โรงงาน
 - ฝุ่นรวมท้ังหมด (TSP) (≤ 0.33 มลิลกิรมั / ลกูบาศก์เมตร)
 - ก๊าซชลัเฟอร์ไดออกไชด์
   (มาตรฐานเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ≤ 0.30 มลิลกิรมั / ลกูบาศก์เมตร)
   (มาตรฐานเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ≤ 0.30 ส่วนในล้านส่วน)
ภาวะโลกร้อนก๊าซเรอืนกระจก
ปรมิาณก๊าซเรือนกระจก 
ปรมิาณก๊าซเรือนกระจก / ตนัการผลติ
การน�าทรพัยากรกลบัมาใช้ใหม่
1. ลดการเกิดของเสยี
 - ปริมาณขยะรีไซเคลิ
 - ร้อยละขยะรีไซเคลิต่อของเสยีท้ังหมด
2. ลดการใช้ทรัพยากรน�า้
 - ร้อยละปริมาณน�า้รไีซเคลิ ต่อปรมิาณน�า้เสยีท้ังหมด

ตนั

กิกะจลู
กิกะจลู / ตนัการผลติ1

กิกะจลู
กิกะจลู / ตนัการผลติ1

1,000 ลกูบาศก์เมตร
ลกูบาศก์เมตร / ตนัการผลติ1

ตนั (เปียก)
% 

1,000 ลกูบาศก์เมตร
กิโลกรมั

มลิลกิรมั / ลติร
มลิลกิรมั / ลติร
มลิลกิรมั / ลติร
มลิลกิรมั / ลติร

กิโลกรมั
ตนั

ส่วนในล้านส่วน
ส่วนในล้านส่วน

มลิลกิรมั / ลกูบาศก์เมตร
มลิลกิรมั / ลกูบาศก์เมตร

มลิลกิรมั / ลกูบาศก์เมตร

มลิลกิรมั / ลกูบาศก์เมตร
ส่วนในล้านส่วน

ตนั
กิโลกรมั / ตนัการผลติ1

ตนั
%

%
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การฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมเหมือง

เหมอืงแม่สอดของบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับการท�าเหมืองต่อเน่ือง
มาจนถึงปี 2556 ซึง่เข้าสูปี่ท่ี 10 นับเป็นเหมอืง
ต้นแบบที่ประสบผลส�าเร็จในการน�าหญ้าแฝก 
มาใช้ในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมอย่างจรงิจงั 

ปี 2556 พีดีไอได้ด�าเนินการฟื้นฟูสภาพ
แวดล้อมจ�านวน 79 ไร่ตามแผนงานฟ้ืนฟูสภาพ
แวดล้อมประจ�าปี โดยใช้งบประมาณ 8 ล้านบาท 
ซึง่ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้ปลูกหญ้าแฝกเป็นพืช
เบกิน�าจ�านวน 1 ล้านต้น ปลกูไม้ยืนต้นและไม้พุ่ม
จ�านวน 12,000 ต้น ทัง้ในพ้ืนทีใ่หม่และปลกูแซม
ในพ้ืนทีเ่ดมิ

นบัเป็นระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษ จนถึง ณ  
สิน้ปี 2556 บรษิทัฯ ได้ปลกูหญ้าแฝกไปแล้วท้ังส้ิน 
17.5 ล้านต้น และปลูกไม้ยืนต้นจ�านวนกว่า 
91,000 ต้น โดยด�าเนินการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 
ไปแล้วเกือบ 600 ไร่ และใช้งบประมาณทัง้สิน้  
56 ล้านบาท 

ด้วยความมุง่มัน่อย่างต่อเนือ่งจรงิจงั ส่งผลให้
เหมืองแม่สอดเป็นต้นแบบความส�าเร็จในการ
ฟื ้นฟูสภาพแวดล้อมมากที่สุดแห่งหน่ึงของ
ประเทศไทย และแสดงให้เหน็ถึงพันธะสัญญาใน
การพัฒนาทีย่ั่งยืนของพีดไีอต่อการป้องกันและ
ลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจากการท�าเหมอืง

พีดีไอมีพันธกิจในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
ของเหมืองแม่สอดต่อเน่ืองไปจนสิ้นสุดอายุ
ประทานบตัรในปี 2566 โดยยังมพ้ืีนทีท่ีจ่ะต้อง
ฟ้ืนฟูอีกกว่า 500 ไร่ ซึง่ภารกิจฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม
สีเขียวนีไ้ด้ใช้งบประมาณจากกองทุนเพ่ือพัฒนา 
การฟ้ืนฟูสภาพเหมอืงผาแดง จ�านวน 97 ล้านบาท 
ซึง่ตัง้ข้ึนเมือ่ปี 2546 

ผลสำาเร็จงานฟ้ืนฟจูากลานทิง้ดนิสูภู่เขา
เขียวขจี 

เหมืองแม่สอดของพีดีไอเป็นกรณีตัวอย่าง
ระดับประเทศท่ีแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลของ
หญ้าแฝกต่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเหมือง 
ท่ีสามารถลดการชะล้างพังทลายของดินและ

เหมืองแม่สอด

ต้นแบบเหมืองแร่

สีเขียวที่ด�ำเนินกำร

ฟื้นฟูเหมืองสู่ปีที่ 10 
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การดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม

ปรบัปรงุคณุภาพดินและยังสร้างภูมทิศัน์สเีขียว 
ให้เกิดขึน้อกีด้วย เหมอืงแม่สอดจงึเป็นแหล่งปลกู
หญ้าแฝกใหญ่ท่ีสดุแห่งหน่ึงในประเทศไทย

ความส�าเร็จดังกล่าวเป็นผลมาจากความ 
มุง่มัน่ต้ังใจในการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมควบคูไ่ป
กับกิจกรรมการท�าเหมอืงโดยไม่รอให้เสรจ็ส้ินการ
ท�าเหมอืงทัง้โครงการ

พีดไีอสามารถปรบัลานทิง้ดนิท่ี 3 ซึง่เตม็ไป
ด้วยหนิให้กลายเป็นภเูขาสเีขียวทีม่หีญ้าแฝกและ
ต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนาแน่น เป็นท่ีประจักษ์ถึง
ความมุ่งมั่นและการด�าเนินงานที่เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อม

โครงการปลกูหญ้าแฝกของเหมอืงแม่สอดเป็น
แหล่งเรยีนรูก้ารอนรุกัษ์ดนิและน�า้ โดยในแต่ละปี
จะเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท้ังหน่วยราชการ 
ชุมชนโดยรอบเหมืองโดยเฉพาะคณะครูและ
นกัเรยีนจากโรงเรยีนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพ่ือ
เผยแพร่ความรูเ้รือ่งหญ้าแฝกและสร้างจติส�านกึ
การอนรุกัษ์ดนิและน�า้ รวมท้ังสร้างการมส่ีวนร่วม
กับชมุชน ทัง้นีม้ผีูส้นใจเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละปี
เป็นจ�านวนมากกว่า 1,000 คน

ได้รับรางวลัสถานประกอบการเหมืองแร่ 
สเีขียว

การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของเหมืองแม่สอด 
เป็นการด�าเนนิงานท่ีเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อมและ
มสี�านกึความรับผิดชอบต่อสงัคมโดยมุง่มัน่ด�าเนนิ
การอย่างต่อเนือ่งจรงิจงั ส่งผลให้ในปี 2556 เหมอืง
แม่สอดได้รบัรางวัลมาตรฐานความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมแร่ประจ�าปี 
2556 ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 จากกรมอุตสาหกรรม 
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวง
อุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลสถาน
ประกอบการเหมอืงแร่สีเขียวประจ�าปี 2553-2555 
ตดิต่อกัน 3 ปีซ้อน 

สมเดจ็พระเทพรัตน
ราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุารี 
ทอดพระเนตร
โครงการฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อม
เหมืองแม่สอดและ
โครงการปลูกหญ้าแฝก
เพือ่การอนุรกัษ์ดิน
และน�า้ตามแนว
พระราชด�ารพิระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว 
เม่ือวันที ่23 ธนัวาคม 2556
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งานด้าน
เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม

พีดีไอสู่จุดสมดุลที่ดีระหว่างการผลิตและ
การจ�าหน่ายโลหะสงักะส ีและเป็นกุญแจส�าคญั
ต่อกลยุทธ์การขายและการตลาดท่ีท�าให้พีดีไอ
ได้รับประโยชน์ในปี 2556 ทั้งนี้ปริมาณการขาย
โลหะสังกะสีรวมของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 30 
โดยมจี�านวนประมาณ 75,000 เมตรกิตนั ส่งผล
ให้รายได้จากการขายลดลงร้อยละ 30 ซึ่งยอด
ขายโลหะสังกะสีที่ลดลงน้ีเป็นไปตามแผน
กลยุทธ์การปรบัลดปรมิาณการผลติให้อยู่ในจดุ
ท่ีเหมาะสมกับต้นทุนค่าไฟฟ้าและสอดคล้อง 
กับสภาวะราคาโลหะสังกะสีโลกที่ลดลงและมี
ปริมาณการผลิตโลหะสังกะสีมากกว่าปริมาณ
ความต้องการใช้ โดยราคาเฉลีย่ทัง้ปีอยู่ท่ี 1,910 
ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน ลดลงจากปี 2555 
ซึ่งเฉลี่ยที่ 1,948 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน

 เพ่ือสร้างรายได้จากผลติภัณฑ์ทีม่มีลูค่าเพ่ิม 
บรษิทัฯ ได้เพ่ิมสดัส่วนการขายโลหะสงักะสผีสม
เป็นร้อยละ 50 ของปรมิาณการขายท้ังหมด ท้ังน้ี
เป็นผลมาจากตลาดผู้ใช้ให้การตอบรับโลหะ
สงักะสผีสมนิเกลิทีไ่ด้เริม่จ�าหน่ายตัง้แต่ปี 2555 
โดยมีส่วนผสมนิเกิลเพียงร้อยละ 0.15 เหมาะ
ส�าหรับกลุ ่มอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสี
คุณภาพสูงท�าให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 18 

ผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีผสมชนิดใหม่น้ีได้
พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีดี
ส�าหรบัลกูค้าท่ีจะใช้ทดแทนโลหะสังกะสีบริสุทธ์ิ
หรือโลหะสังกะสีผสมนิเกิลแบบเดิมท่ีมีนิเกิล
เป็นส่วนผสมร้อยละ 0.5 เนื่องจากสามารถช่วย
ลูกค้าลดต้นทุนได้ร้อยละ 10 

แม้ปรมิาณการขายโลหะสงักะสขีองบริษทัฯ 
จะลดลง แต่บริษัทฯ ยังคงเป็นผู้น�าตลาดใน
ประเทศไทยโดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดโลหะ
สังกะสีผสมเพิ่มขึ้นในปี 2556 

ในครึ่งปีหลังปริมาณความต้องการโลหะ
สังกะสีลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศ
ชะลอตัว แต่ในช่วงครึ่งปีแรกภาวะตลาดที่ยังดี
อยู่ส่งผลให้ปริมาณความต้องการโลหะสังกะสี
ในประเทศมีจ�านวน 135,000 เมตริกตัน หรือ
เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 7.7 

ค่าพรีเมียมดีข้ึนและขายโลหะสังกะสี
ล่วงหน้า

ค่าพรีเมยีมจากการขายโลหะสงักะสไีด้ปรบั
เพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2556 ซึ่งเป็น 
ผลจากเหมืองและโรงถลุงท่ัวโลกชะลอก�าลัง 
การผลิตในช่วงที่ราคาโลหะสังกะสีตกต�่าซึ่งส่ง 
สญัญาณที่ดีต่อพีดีไอ

จากภาวะตงึตวัของการผลติโลหะสงักะสใีน
ปี 2556 แม้ว่าปริมาณสตอ็กโลหะสังกะสโีลกจะ
มอียู่มาก แต่กไ็ม่สามารถน�าออกจากคลงัสนิค้า
ได้ทันกับความต้องการที่เพ่ิมข้ึนอย่างมาก ส่ง
ผลให้ราคาโลหะสังกะสีโลกปรับตัวสูงขึ้น

จากข้อมูลของกลุ่มศึกษาตะกั่วและสังกะสี
ระหว่างประเทศ (ILZSG : International Lead 
and Zinc Study Group ซึ่งมีส�านักงานที่
ประเทศโปรตเุกส โดยเป็นองค์กรท่ีจดัตัง้ข้ึนโดย
สหประชาชาติเมื่อปี 2502) คาดการณ์ปริมาณ
ความต้องการใช้โลหะสังกะสีโลกในปี 2557  
จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 โดยมีจ�านวน 13.54 ล้าน
เมตริกตัน และปริมาณการผลิตโลหะสังกะสโีลก
คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.9 โดยมีจ�านวน 13.65 
ล้านเมตริกตัน 
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แผนภูมิ 1: ราคาและสต็อกโลหะสังกะสีโลกในรอบ 5  ป� ตั้งแต�ป� 2552-2556

(ดอลลาร�สหรัฐ)เมตร�กตัน
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คาดว่าปี 2557 ค่าพรเีมยีมท่ีปรบัสูงข้ึนจะส่ง
ผลให้รายได้จากการขายของพีดีไอเพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท โดยบริษทัฯ ได้ตัง้เป้า
ปริมาณการขายในระดับเดียวกับปี 2556 ทั้งนี้
บริษัทฯ ได้มีสัญญาขายโลหะสังกะสีกับลูกค้า
ไปแล้วร้อยละ 90 

	แผนกลยุทธ์	
ส�าหรับกลยุทธ์การขายและการตลาดในปี 

2557 บรษิทัฯ ได้มุง่เน้นการขายโลหะสงักะสแีท่ง
บริสุทธิ์ (SHG) มากขึ้น ขณะเดียวกันยังให้ความ
ส�าคัญกับโลหะสังกะสีผสม กลยุทธ์ดังกล่าวน้ี
สอดคล้องกับภาวะการตลาดทีเ่ปลีย่นไป เนือ่งจาก
อตุสาหกรรมท่ีใช้โลหะสงักะสผีสมโดยเฉพาะกลุม่
อุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้หลักได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศทีช่ะลอตวั 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแผ่นเหล็ก
ชบุสงักะสปีระสบปัญหาการแข่งขนัแผ่นเหลก็ชบุ
สังกะสีท่ีน�าเข้าจากจีนซึ่งมีราคาถูกกว่าร้อยละ 
30-40 

ในปี 2557 บรษิทัฯ จะจดัท�าสตูรราคามาตรฐาน
ส�าหรับโลหะสังกะสีผสมชนิดต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับต้นทุนท่ีแท้จริง และปรับสายการผลิตโลหะ
สงักะสผีสมให้เหมาะสมย่ิงขึน้เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ
การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง

บริษัทฯ ยังคงเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลกูค้าอย่างต่อเน่ืองซึง่ส่วนใหญ่เป็นลกูค้าภายใน
ประเทศ ด้วยการเพิ่มบริการด้านการจัดส่งสินค้า
และความยืดหยุ่นในการสั่งจองสินค้า เพ่ือสร้าง
ความได้เปรยีบด้านการแข่งขันกับคูแ่ข่งต่างประเทศ
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แผนภูมิ 2 : ปร�มาณความต�องการใช�โลหะสังกะสีในประเทศ ตั้งแต�ป� 2552-2556
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แผนภูมิ 3 : ปร�มาณการจำหน�ายโลหะสังกะสี ตั้งแต�ป� 2552-2556 (เมตร�กตัน/ป�)
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แผนภูมิ 4 : มูลค�าการจำหน�ายโลหะสังกะสี ตั้งแต�ป� 2552-2556 (ล�านบาท/ป�)
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แผนภูมิ 5 : ปร�มาณการจำหน�ายโลหะสังกะสีในประเทศและส�งออก ตั้งแต�ป� 2552-2556 (เมตร�กตัน/ป�)
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การจัดหาวัตถุดิบแร่

การบรหิารจดัการวตัถุดบิของพีดไีอยังคงให้
ความส�าคัญล�าดับต้นต่อการเพ่ิมการผลิตแร่
สงักะสจีากเหมอืงแม่สอด เพ่ิมความหลากหลาย
ของชนิดแร่และแหล่งวัตถุดบิ รวมทัง้การใช้วตัถุดบิ
สงักะสรีไีซเคลิมากขึน้

ด้วยความยืดหยุ่นของโรงงานตากทีส่ามารถ
รองรบัวัตถุดบิสงักะสไีด้หลากหลายชนดิ จงึช่วย
สนบัสนุนกลยุทธ์ในการปรบัลดต้นทุนด้านวตัถุดบิ
และเสรมิสร้างความแข็งแกร่งต่อกระบวนการผลติ
ให้มปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล

ปี 2556 พีดไีอได้ลดการน�าเข้าแร่สงักะสซีลัไฟด์ 
(Sulphide) และแร่สงักะสชีนิดอืน่  ๆ(Non Sulphide) 
มากขึน้ตามการปรบัลดก�าลงัการผลติของโรงงาน
ตาก โดยมปีรมิาณการน�าเข้าแร่ประมาณ 80,000 
เมตริกตัน เทียบกับปี 2555 ที่น�าเข้าประมาณ 
150,000 เมตริกตัน โดยส่วนใหญ่น�าเข้าจาก
อเมรกิาใต้และออสเตรเลยี 

ส�าหรับวัตถุดบิสังกะสีออกไซด์ซึง่เป็นวตัถุดบิ
รไีซเคลิจากฝุน่เหลก็นัน้ ในปีท่ีผ่านมาพีดไีอได้น�า
เข้าวัตถุดิบดังกล่าวในปรมิาณคงที ่แต่จะเพ่ิมมาก
ข้ึนอกีคร้ังในปี 2557 ซึง่เป็นผลจากการปรบัปรงุ
กระบวนการเตรยีมวัตถุดบิสงักะสอีอกไซด์ให้ดีข้ึน
ทีโ่รงงานระยอง ซึง่จะท�าให้โรงงานตากสามารถ
เพ่ิมการใช้วัตถุดิบดังกล่าวได้มากข้ึน

ขณะเดียวกันพีดีไอยังได้ศึกษาคุณภาพ
วัตถดุบิสงักะสอีอกไซด์ทีน่�าเข้าจากแหล่งต่างๆ 
เพ่ือตัดสินใจเลือกใช้วัตถุดิบให้เหมาะสมกับ
กระบวนการผลติของพีดไีอ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
การผลิตโดยรวมและส่ิงแวดล้อม

ในปี 2557 พีดีไอยังคงให้ความส�าคัญอย่างย่ิง
ต่อการบริหารจดัการเพ่ือมุง่ลดต้นทนุวัตถุดบิโดย
จะเพ่ิมสดัส่วนการใช้แร่สงักะสซีลิเิกตจากเหมอืง
แม่สอดของบรษิทัฯ และเพ่ิมปรมิาณการใช้วัตถุดบิ
สงักะสรีไีซเคลิให้มากขึน้ ขณะเดยีวกันบรษิทัฯ  
จะลดปริมาณการน�าเข้าแร่สังกะสีซัลไฟด์ท่ีม ี
ราคาแพง 

การดำาเนินงานของโรงงานตาก

ปี 2556 โรงงานตากประสบผลส�าเร็จอย่าง 
ต่อเนือ่งในการปรบัสมดลุด้านการผลติ พร้อมการ
รณรงค์เชิงรุกที่ลดใช้วัตถุดิบแร่น�าเข้าท่ีมีราคา
แพง ตลอดจนตดัลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้
เพ่ิม

การปรบัลดก�าลังการผลิตส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
โดยรวมลดลงร้อยละ 18 จากปีท่ีผ่านมา ซึ่ง
เป็นการตัดสนิใจเชงิกลยุทธ์เพ่ือให้ได้รบัประโยชน์
จากต้นทุนการผลิตและเพ่ิมผลก�าไรจากการ
ด�าเนนิงาน และส่งผลดขีึน้เมือ่ต้องเผชญิกับความ
ยากล�าบากและสภาวะการตลาดท่ีเปลีย่นไป

ปี 2556 โรงงานตากผลติโลหะสงักะสไีด้ทัง้ส้ิน 
78,000 เมตรกิตัน โดยร้อยละ 45 เป็นโลหะสงักะสี
บรสุิทธ์ิ (SHG) และอกีร้อยละ 55 เป็นโลหะสงักะสี
ผสม โรงงานตากได้ผลิตโลหะสงักะสผีสมเพ่ิมมาก
ขึ้นเน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดของพีดไีอ 

การบริหารจัดการ
วัตถุดิบแร่เป็นปัจจัย
ส�าคัญต่อการลด
ต้นทุนการผลิต
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	ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า
การปรับลดการผลิตในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้า

สงูสดุระหว่างเวลา 09.00-22.00 น. และเร่งเพ่ิม
การผลติอย่างเตม็ทีใ่นช่วงท่ีอตัราค่าไฟฟ้าต�า่ทีส่ดุ 
ท�าให้โรงงานตากสามารถปรับลดค่าไฟฟ้าลงได้
ร้อยละ 20 

ค่าไฟฟ้านบัเป็นต้นทนุการผลติถึงร้อยละ 50 
ของค่าใช้จ่ายในการผลติทัง้หมด ทัง้น้ีการบรหิาร
จัดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัย
ความส�าเรจ็ทีส่�าคญัต่อการควบคมุค่าใช้จ่ายของ
โรงงานตาก

	ปรับแผนการใช้แร่	
โรงงานตากยังคงบริหารต้นทุนวัตถุดิบแร่ 

โดยลดการใช้แร่น�าเข้ามากขึน้ ขณะเดยีวกันเพ่ิม
การใช้แร่ทีผ่ลติได้เองจากเหมอืงแม่สอด และน�า
เข้าวัตถุดิบสังกะสีออกไซด์ที่ได้จากการรีไซเคิล 
ฝุน่เหลก็มากขึน้ 

	ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้
โรงงานตากประสบความส�าเรจ็ในการปรบัปรงุ

การด�าเนินงานโดยรวมจาก 3 โครงการหลกั ดงันี้
1. การติดตั้งเครื่องจักรเพ่ือสกัดแยกโลหะ 

มีค่าเช่น เงินและตะก่ัวออกจากกากแร่ใน
กระบวนการถลงุ 

2. นวัตกรรมปรบัปรงุประสิทธิภาพการผลิต
ของโรงล้างวัตถุดิบสังกะสีออกไซด์ท่ีโรงงาน
ระยอง ท�าให้สามารถใช้วัตถุดิบสังกะสีรีไซเคิล

ป้อนกระบวนการผลิตของโรงถลุงสงักะสีได้มาก
ขึน้ ซึง่เป็นวัตถุดบิทีม่รีาคาถูกและจดัหาได้ง่าย

3. การตดิตัง้หม้อไอน�า้ทีใ่ช้ถ่านหนิคณุภาพ
ดีแทนการใช้น�้ามันเตาได้เสร็จสมบูรณ์และเร่ิม
เดินเครื่องเมื่อเดือนธันวาคม 2556 โครงการนี ้
ช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิงได้อย่างมีนัยส�าคัญ 
เน่ืองจากการใช้ถ่านหินบิทูมินัสมีราคาถูกกว่า
น�า้มนัเตา

	โครงการที่สำาคัญในปี	2557
โรงงานตากยังคงด�าเนนิการตามแผนพัฒนา 

การผลิตทั้งการปรับลดต้นทุนค่าไฟฟ้าอย่างต่อ
เนือ่ง การปรับสัดส่วนการผลิตโลหะสงักะสบีรสิทุธ์ิ
และโลหะสังกะสีผสมให้เหมาะสมกับแผนการ
ผลติ รวมท้ังการใช้วัตถุดบิทีม่ต้ีนทนุต�า่เพ่ิมข้ึน 

โรงงานตากต้ังเป้าหมายทีจ่ะผลติโลหะสงักะสี
ประมาณ 70,000 เมตรกิตัน แบ่งเป็นโลหะสงักะสี
บรสิทุธ์ิและโลหะสงักะสผีสมร้อยละ 50:50 และ
จะผลติสงักะสใีห้น้อยทีส่ดุในช่วงทีอ่ตัราค่าไฟฟ้า
สงูสดุ พร้อมทัง้ปรบัลดการใช้แร่สงักะสซีลัไฟด์
และเพ่ิมสัดส่วนการใช้วัตถุดิบสังกะสีออกไซด ์
ให้ได้มากท่ีสดุ 

ในปีน้ีจะควบคมุต้นทุนการผลติเพ่ิมขึน้โดยลด
การใช้กรดก�ามะถันและปูนขาวในกระบวนการ
ถลงุสงักะส ีซึง่จะบรรลผุลได้ด้วยการปรับกระบวน 
การสกัดแร่ให้เหมาะสม

โรงงานผลิตไอน�า้
ด้วยความร้อน

ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต มุ่งลดต้นทุน
การผลติอย่างยัง่ยนื
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การทำาเหมืองและการสำารวจแร่

การทำาเหมือง
ปี 2556 เหมืองแม่สอดของพีดีไอผลิตแร่ 

คิดเป็นโลหะสังกะสีจ�านวน 30,000 เมตริกตัน 
ใกล้เคียงกับปี 2555 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย 
แม้ว่าการต่ออายุหนงัสอือนญุาตจากกรมป่าไม้
ให้เข้าท�าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติของ
ประทานบตัร เลขที ่30769/15525 จะล่าช้ากว่า
แผนงานประมาณ 2 เดือน จนส่งผลให้การเปิด
หน้าดินเพ่ือผลิตแร่ต�่ากว่าแผนการผลิตของปี 
2556 ถึงร้อยละ 43 นอกจากน้ีแร่อยู่ในระดับลกึ
ใกล้กับชั้นหินปูนท่ีมีแมกนีเซียมสูง ท�าให้แร่ที่
ผลิตได้มีแมกนีเซียมสูงข้ึนตามไปด้วยและส่ง
ผลกระทบท�าให้โรงถลงุสงักะสีทีต่ากไม่สามารถ
ใช้แร่ที่ผลิตได้ท้ังหมด เนื่องจากต้องใช้กระแส
ไฟฟ้าในกระบวนการแยกโลหะสังกะสีสูงข้ึน  
ซึ่งกระทบต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม ด้วยการสนับสนุนจากหน่วย
งานวจิยัและพัฒนาของพีดไีอ จงึมกีารปรับปรุง
กระบวนการผลิตบางส่วนของโรงถลุงเพ่ือให้
สามารถใช้แร่ที่มีแมกนีเซียมสูงดังกล่าวได้ 

 
ปริมาณแร่สำารอง

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ปริมาณแร่ส�ารอง
ทางธรณีวิทยาซึ่งมีี เนื้อโลหะสังกะสีตั้งแต่ 
ร้อยละ 3 ขึ้นไป ที่เหมืองแม่สอดมีจ�านวนทั้งสิ้น 
1.6 ล้านเมตริกตันแห้ง โดยมีเนื้อโลหะสังกะสี
ในแร่เฉลี่ยร้อยละ 10.3 คิดเป็นปริมาณโลหะ
สังกะสี 165,000 เมตริกตัน 

รายงานของผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลปริมาณแร่ส�ารอง 
ทางธรณีวิทยา (Mineral Resources) ที่เหมืองแม่สอด 
ในรายงานฉบับนี้จัดท�าโดยนายอนุพงษ์ ภิระกันทา  
(นักธรณีวิทยาเหมืองแร่ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด 
(มหาชน)) ซ่ึงเป็นสมาชิกของ Australasian Institute of 
Mining and Metallurgy (#312663) และมีประสบการณ์
ท�างานเพยีงพอและเกีย่วข้องในด้านการสะสมตวัของแหล่ง
แร่และชนดิของแหล่งแร่และรบัผดิชอบในการศกึษาและจดั
ท�ารูปแบบจ�าลองแหล่งแร่และประเมินปริมาณแร่ส�ารอง
ทางธรณีวิทยาในรายงานฉบับนี้ และมีคุณสมบัติเป็นผู้รับ
รองแหล่งแร่ตามมาตรฐานของ Australasian Code ในการ
จัดท�ารายงานผลการส�ารวจแร่และการประเมินปริมาณแร่
ส�ารองทางธรณีวิทยาและปริมาณแร่ส�ารองที่ท�าเหมืองได้
ฉบบัปี 2555 นายอนพุงษ์ ภริะกนัทา ยอมรับผลการประเมนิ
ข้อมูลตามรูปแบบที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

เนื้อโลหะสังกะสี
ในแร่ (ร้อยละ )ปริมาณ

(เมตริกตันแห้ง)

ชนิดของปริมาณแร่สำารอง
ทางธรณีวิทยา

ปริมาณแร่ส�ารองท่ีตรวจสอบแล้ว 409,000 11.5
ปริมาณแร่ส�ารองท่ีบ่งช้ี 1,200,000 9.8
ปริมาณรวมท้ังหมด 1,609,000 10.3

ตารางที่	1:	ปริมาณแร่สำารองทางธรณีวิทยา
บริเวณเหมืองแม่สอด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2556

พีดีไอปรับกิจกรรม
การท�าเหมืองให้
สอดคล้องกับสภาพ
การเปลี่ยนแปลง
ของธุรกิจ
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การขอประทานบตัรแปลงใหม่เพ่ือให้สามารถ
ผลิตแร่ท่ีมีอยู่ให้ได้ทั้งหมดประสบปัญหาล่าช้า 
อีกครั้ง แม้ว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของ
กระบวนการตามข้ันตอนการขอประทานบัตร 
จะได้รบัความเหน็ชอบจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
แล้ว แต่ยังต้องผ่านอีก 3 ขั้นตอนส�าคัญที่ต้อง 
ใช้เวลานาน คือ ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะ
รัฐมนตรีเ พ่ือขอผ่อนผันการใช ้ พ้ืนที่ลุ ่มน�้า 
ชัน้ 1บ ีต้องผ่านการอนมุติัจากกระทรวงทรพัยากร- 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือออกหนังสือ 
อนญุาตให้เข้าท�าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
และต้องผ่านการอนุมตัจิากกระทรวงอตุสาหกรรม
เพ่ือออกประทานบตัรท�าเหมอืง 

ด้วยเหตุดังกล่าวบริษัทฯ จึงคาดว่าจะไม่
สามารถได้ประทานบัตรตามก�าหนด จงึตดัสนิใจ
ไม่รวมปรมิาณแร่ส�ารองท่ีท�าเหมอืงได้ในส่วนนี้
จ�านวนประมาณ 450,000 เมตริกตนัแห้ง ท�าให้
ปรมิาณแร่ส�ารองทางธรณีวิทยาท่ีท�าเหมอืงได้มี
จ�านวน 1.12 ล้านเมตรกิตันแห้ง โดยมเีน้ือโลหะ
สงักะสใีนแร่เฉลีย่ร้อยละ 10.1 ซึง่คดิเป็นปริมาณ
โลหะสงักะสจี�านวน 115,000 เมตรกิตัน

การสำารวจแร่
การส�ารวจแร่ในสาธารณรฐัแห่งสหภาพพม่า

ได้เริม่ด�าเนนิการมาในช่วงระยะเวลาไม่ก่ีปีมานี้ 
และเสร็จสิ้นเมื่อปี 2556 ซึ่งจากผลการส�ารวจ
เบื้องต้นพบว่าเป็นแหล่งแร่ขนาดเล็กซึ่งไม่มี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะลงทุนส�ารวจเพ่ิมเติม 
บรษิทัฯ จงึได้ตัดสนิใจยุติการส�ารวจแร่ในสาธารณ- 
รัฐแห่งสหภาพพม่า เช่นเดียวกับผลการส�ารวจ 
แร่ในประเทศและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ก็ไม่ประสบผลส�าเรจ็ 
บริษัทฯ จึงได้ยุติกิจกรรมการส�ารวจแร่ท้ังหมด
ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน 2556 เป็นต้นมา และได้
ตัดสินใจที่จะขายสิทธิใบอนุญาตอาชญาบัตร 
ในการส�ารวจแร่จ�านวน 2 แหล่ง คือ แหล่งแร ่
ทีจ่งัหวัดล�าพูนและแหล่งแร่ทีเ่มอืงกาส ีสปป.ลาว 
ซึ่งได้ส�ารวจในข้ันปริมาณแร่ส�ารองทางธรณี- 
วิทยาและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้ว โดย
แหล่งแร่ล�าพูนมปีรมิาณแร่ส�ารองทางธรณีวิทยา
เบือ้งต้น 2.1 ล้านเมตรกิตนั มเีนือ้โลหะสงักะสี
เฉลีย่ร้อยละ 7.2 และตะก่ัวร้อยละ 1.2 ส่วนแหล่ง
แร่กาสมีปีรมิาณแร่ส�ารองทางธรณีวทิยาเบือ้งต้น 
0.9 ล้านเมตรกิตัน มเีน้ือโลหะสงักะสเีฉลีย่ร้อยละ 
9 และตะก่ัวร้อยละ 1.9 

รายงานของผู้เช่ียวชาญ ข้อมลูปรมิาณแร่ส�ารองทีท่�า
เหมอืงได้ (Ore Reserves) ทีเ่หมอืงแม่สอด ในรายงานฉบบัน้ี
จดัท�าโดยนายสมโชค หยเูอยีด (ผูจ้ดัการส่วนผลติแร่ บรษิทั 
ผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)) ซ่ึงเป็นสมาชิกของ 
Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#301367) 
และมปีระสบการณ์ท�างานเพยีงพอและเกีย่วข้องในด้านการ
สะสมตวัของแร่และชนดิของแหล่งแร่และรบัผดิชอบในการ
ศึกษาและท�าการประเมินปริมาณแร่ส�ารองที่ท�าเหมืองได ้
และมีคุณสมบัติเป็นผู้รับรองแหล่งแร่ตามมาตรฐานของ 
Australasian Code ในการจดัท�ารายงานผลการส�ารวจแร่และ
การประเมินปรมิาณแร่ส�ารองทางธรณวีทิยาและปรมิาณแร่
ส�ารองทีท่�าเหมอืงได้ ฉบบัปี 2555 นายสมโชค หยเูอยีด ยอมรบั
ผลการประเมนิข้อมลูตามรปูแบบท่ีปรากฏในรายงานฉบบัน้ี

ชนิดของปริมาณแร่สำารอง
ที่ทำาเหมืองได้

สต็อกแร่ 108,000 10.8

ปริมาณแร่ส�ารองท่ีพิสูจน์แล้ว 384,000 11.1

ปริมาณแร่ส�ารองท่ีน่าจะเป็น 632,000 9.4

ปริมาณรวมท้ังหมด 1,124,000 10.1

ตารางท่ี	2:	ปริมาณแร่สำารองท่ีทำาเหมืองได้ 
ของเหมืองแม่สอด	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556

เนื้อโลหะสังกะสี
ในแร่ (ร้อยละ )ปริมาณ

(เมตริกตันแห้ง)
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นวัตกรรมกระบวนการและ
เทคโนโลยี

บรษิทัฯ ได้ตัง้ฝ่ายนวัตกรรมกระบวนการและ
เทคโนโลยี (Process & Technology Innovation - 
PTI ) หรอืพีทีไอขึน้เมือ่ปลายปี 2555 โดยปรับเปลีย่น
กิจกรรมด้านงานวิจยัและพัฒนาซึง่ส่งผลดต่ีอธุรกิจ
ในปี 2556 หลงัจากทีพี่ทีไอเร่ิมต้นด�าเนินงานตาม
เป้าหมายเชงิกลยุทธ์ 4 ด้าน ประกอบด้วย การ
สร้างกระบวนการและวางพ้ืนฐานเทคโนโลยีเพ่ือ
อนาคต การพัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม นวัตกรรมเชงิกลยุทธ์ของ
ผลติภัณฑ์และกระบวนการ และพัฒนาการผลติ
และสนับสนนุเทคนิคของผลติภัณฑ์ 

ร่วมคิดค้นนวตักรรมลดต้นทนุ 
ในกระบวนการผลติสงักะสี

การจัดประชุมระดมสมองและแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นระหว่างพีทไีอกับหน่วยงานต่างๆ ได้
น�าไปสูโ่ครงการวิจยัและพัฒนาทีส่ามารถน�าไป
ปฏิบัติได้จรงิและช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ อาทิ

• การใช้สงักะสอีอกไซด์ล้าง (Washed zinc 
oxide) ทดแทนหินปูน (Limestone) เพ่ือปรับ
สภาพสารละลายน�า้สงักะสใีนกระบวนการสกัด
แร่ ซึ่งนอกจากจะได้สังกะสีกลับคืนมามากข้ึน
ก่อนการบ�าบัดน�า้เสยีแล้ว ยังสามารถใช้สงักะสี-

ออกไซด์ล้างแทนการใช้หินปนูได้ท้ังหมดซึง่ช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้

• การใช้รไีซเคลิดรอส (Dross) ทดแทนฝุน่
สังกะสี (Zinc Dust) ในกระบวนการสกัดแร่  ซึง่
ท�าให้บรษิทัฯ สามารถน�าแผ่นสังกะสีแคโทดไป
ผลติเป็นผลติภณัฑ์โลหะสงักะสแีทนการน�าไปใช้
ท�าฝุ่นสงักะสีในกระบวนการผลิต

มุ่งม่ันให้บริการด้านเทคนิคแก่ลกูค้า
การสนบัสนุนด้านเทคนิคบรกิารแก่ลกูค้าของ 

บรษิทัฯ เป็นอกีหน่ึงภารกิจส�าคญัของพีทไีอ ในปี 
2556 วิศวกรเทคนิคบริการได้เย่ียมพบลูกค้า 
เพ่ือให้ค�าแนะน�าแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคและ
ร่วมพัฒนาปรบัปรงุกระบวนการผลติของลกูค้าให้
มปีระสทิธิภาพดย่ิีงขึน้ในสองกลุม่อตุสาหกรรม
หลกัคอื กลุม่อตุสาหกรรมชบุสงักะสแีละอตุสาห-
กรรมฉดีสงักะสรีวมกันไม่ต�า่กว่า 120 ราย และได้
ให้บริการเก็บตัวอย่างชิ้นงานของลูกค้ามา
วิเคราะห์ในห้องปฏบิติัการทดสอบท่ีได้มาตรฐาน
ของบรษิทัฯ ด้วย 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับ
สมาคมการชบุสงักะสไีทย ซึง่เป็นการรวมตวัของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชุบสังกะสีเพ่ือยก

นวัตกรรม
กระบวนการและ
เทคโนโลยีของพีดีไอ
มีความก้าวหน้า
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การดำาเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมทุน

บริษัท	แม่สอดพลังงานสะอาด	จำากัด
บรษิทั แม่สอดพลงังานสะอาด จ�ากัด ได้ด�าเนนิ

การผลิตเอทานอลจากอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก 
เป็นปีที ่5 ในปี 2556 ผลิตเอทานอลได้ทัง้ส้ิน 57 ล้าน
ลิตร เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12 จากปีท่ีผ่านมา ซ่ึงผลติได้ 
 51 ล้านลติร

ปริมาณอ้อยที่ส่งป้อนเข้าโรงงานแม่สอด
พลังงานสะอาดลดลงร้อยละ 23 โดยมีจ�านวน 
267,000 ตนั จาก 348,000 ตนัในปี 2555 ทัง้น้ี 
เพราะผลผลิตอ้อยต่อไร่ของเกษตรกรลดลง 
จากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ 

เพ่ือให้โรงงานสามารถผลิตเอทานอลได้ตามเป้า
หมายและมกี�าลงัการผลติคงที ่200,000 ลติรต่อวัน 
แม่สอดพลงังานสะอาดจงึจดัหากากน�า้ตาลจาก
ภายนอกในช่วงระยะสัน้มาป้อนกระบวนการผลิต
เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 138 จาก 60,000 ตนัในปี 2555 
เป็น 143,000 ตนัในปี 2556 

 ในปี 2556 แม่สอดพลงังานสะอาดผลติกระแส
ไฟฟ้าได้ทัง้สิน้ 69 ล้านกโิลวัตต์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 
จากปี 2555 ท�าให้มกีระแสไฟฟ้าท่ีเหลอืจากการใช้
ในกระบวนการผลิตจ�าหน่ายให้กับการไฟฟ้า 
ส่วนภมูภิาคจ�านวน 38 ล้านกิโลวตัต์ เพ่ิมขึน้ร้อยละ 
27 จากปี 2555 ทีจ่�าหน่ายได้ 30 ล้านกิโลวัตต์ 

 ปริมาณการจ�าหน่ายเอทานอลและกระแส
ไฟฟ้าทีเ่พ่ิมข้ึนท�าให้ผลประกอบการของแม่สอด
พลงังานสะอาดมผีลขาดทนุลดลงอย่างมากจาก 
ในปีก่อนและมแีนวโน้มท่ีดข้ึีน

แม่สอดพลงังานสะอาดฯ มเีป้าหมายทีจ่ะเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตท้ังการผลติเอทานอลจาก
อ้อยและกากน�า้ตาล เพ่ือลดต้นทนุการผลติต่อ
หน่วยซ่ึงจะเป็นปัจจยัส�าคัญทีส่่งผลให้การด�าเนิน
งานของแม่สอดพลังงานสะอาดถึงจดุคุม้ทุนหรอื
กลบัมามกี�าไรได้ 

ระดบัและพัฒนามาตรฐานการชุบสังกะสขีองไทย
ให้เป็นทีย่อมรบัระดับสากล สร้างความสามารถ
ในการแข่งขนัให้แข็งแกร่งย่ิงข้ึน โดยได้เข้าร่วมจดั
สมัมนากับสมาคมฯ และองค์กรการค้านานาชาติ 
เช่น สมาคมผูผ้ลติสงักะสรีะหว่างประเทศ (IZA)
ให้แก่ผูป้ระกอบการ ขณะเดยีวกันบริษทัฯ ยังได้
จัดสัมมนากลุ่มย่อยเพือ่เข้าถงึลูกค้าโดยตรงทั้ง
กลุม่อตุสาหกรรมชบุสงักะสีและฉีดสังกะส ีเพ่ือให้
เทคนิคความรูแ้ก่ผูป้ฏิบตังิานโดยตรง จากผลการ
ส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้าพบว่ากว่าร้อยละ 
88 มคีวามพึงพอใจและต้องการให้บริษทัฯ จดั
สมัมนาในรปูแบบดังกล่าว 

นอกจากน้ีในปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ยังได้ขยาย
การให้ความรู้แก่กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ปลายทาง
และสถาบนัการศกึษา อาทิ การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 
และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นต้น เพ่ือให้ 
มีความเข้าใจในคุณประโยชน์ของสังกะสีและ
การน�าไปใช้งาน ขณะเดยีวกันบรษิทัฯ ยังได้จดัท�า
เอกสารความรูเ้ทคโนโลยีใหม่ๆ เกีย่วกับการชบุ
และการฉดีชิน้งานสงักะสเีผยแพร่แก่ลกูค้าเป็น 
ระยะเพ่ือให้ลูกค้าเรียนรู้เทคนิคใหม่และน�าไป 
ต่อยอดปรบัปรงุประสทิธิภาพการผลติให้ดย่ิีงขึน้
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ดำาเนินงาน	

บรษิทัฯ ด�าเนนิธุรกิจถลงุแร่สงักะสโีดยมรีายได้
จากการน�าแร่สงักะสแีละแร่อืน่  ๆรวมถึงแร่ท่ีได้จาก
เหมอืงของบรษิทัฯ ผ่านกระบวนการผลติเพ่ือแปร
สภาพเป็นโลหะสงักะสบีรสิทุธ์ิและโลหะสงักะสี
ผสม ปัจจัยหลักท่ีจะมีผลกระทบต่อรายได้ของ 
บรษิทัฯ โดยตรงมาจากการเปลีย่นแปลงของราคา
โลหะสังกะสีโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อ
ดอลลาร์สหรฐั และค่าถลงุแร่ท่ีได้รับจากผูข้ายแร่ 
(Treatment Charges หรอื TC)

ราคาโลหะสงักะสโีลกเฉล่ียในปี 2556 เท่ากับ 
1,910 ดอลลาร์สหรฐัต่อเมตรกิตนั ลดลงร้อยละ 2 
จากปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 1,948 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
เมตรกิตนั โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2556 ราคา
โลหะสงักะสโีลกได้ปรบัตัวเพ่ิมข้ึนอย่างมากจาก 
1,955 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน เป็น 2,187 
ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน แต่ไตรมาสที่สอง
เป็นต้นมาราคาโลหะสงักะสโีลกกลับปรับตัวลดลง
อย่างต่อเน่ือง โดยเคลือ่นไหวท่ีระดบัราคา 1,800-
1,950 ดอลลาร์สหรฐัต่อเมตรกิตัน อย่างไรก็ตาม  
ในไตรมาสสดุท้ายราคาโลหะสังกะสโีลกได้ปรบั 
เพ่ิมขึน้อกีครัง้และปิดท่ีราคา 2,077 ดอลลาร์สหรฐั
ต่อเมตรกิตนัเมือ่สิน้สดุปี 2556

ส�าหรบัค่าเฉลีย่ของอตัราแลกเปลีย่นสกุลเงิน
บาทเมือ่เทยีบกับสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัในปี 2556 
มอีตัราเฉลีย่อยู่ท่ี 30.86 บาทต่อดอลลาร์สหรฐั แขง็
ค่าขึน้เลก็น้อยจากปี 2555 เฉลีย่อยู่ท่ี 31.22 บาท
ต่อดอลลาร์สหรฐั ในช่วงต้นปี 2556 เงนิบาทปรบั
ตวัแขง็ค่าขึน้มาอยู่ทีร่ะดบัต�า่กว่า 29.00 บาทต่อ
ดอลลาร์สหรัฐในเดือนเมษายน เป็นผลมาจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการผ่อนคลาย 
เชงิปรมิาณการเงนิ (Quantitative Easing) ของ
สหรฐัอเมรกิา จนกระท่ังเมือ่มสีญัญาณฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจสหรฐัอเมรกิาในเวลาต่อมา ส่งผลให้สกุล
เงนิดอลลาร์สหรฐัแขง็ค่าขึน้เมือ่เทยีบกับสกุลเงนิ
อ่ืน ค่าเงินบาทจงึอ่อนตัวลง ประกอบกับในช่วง
ปลายปี 2556 ภาวะตึงเครียดทางการเมืองใน

ประเทศได้ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทท�าให้อตัรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทปิดท่ีระดับใกล้เคียง  
33.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเมือ่ส้ินสุดปี 2556 

ในปี 2556 บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายสทุธิ
เท่ากับ 5,036 ล้านบาท เทยีบกับปี 2555 อยู่ท่ี  
7,061 ล้านบาท

การลดลงของราคาโลหะสังกะสีโลกและการ
แข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน ท�าให้
บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง ซึ่งบริษัทฯ 
สามารถท�าก�าไรตามแผนกลยทุธ์การขายโลหะ
สงักะสล่ีวงหน้าเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน อย่างไร
ก็ตาม รายได้จากการขายของบรษิทัฯ ยังคงลดลง
อย่างมากเมือ่เทยีบกับปีก่อน จากการด�าเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ปรับสมดุลการผลิตในระดับที่
เหมาะสมโดยลดปริมาณการผลติในช่วงเวลาอตัรา
ค่าไฟฟ้าสงูสดุ

ปัจจยัเพ่ิมเติมทีส่่งเสริมผลประกอบการในปีนี้ 
ได้แก่ การเพ่ิมข้ึนของค่าพรเีมยีมและปริมาณการ
จ�าหน่ายโลหะสงักะสผีสมซึง่ให้อตัราก�าไรสูงกว่า
โลหะสงักะสีบริสทุธ์ิ และจากสภาวะโลหะสงักะสี
ในประเทศขาดตลาดจงึผลกัดนัให้ค่าพรีเมยีมสงูขึน้
ตามไปด้วย ซึง่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทีเ่พ่ิมการ
จ�าหน่ายโลหะสงักะสผีสมในปี 2556 สงูข้ึนเมือ่
เทียบกับปีก่อนและประสบผลส�าเรจ็เป็นอย่างดี

ผลการดำาเนินงานในปี	2556
หมายเหต:ุ รายงานผลการด�าเนนิงานทีแ่สดงด้านล่างนี้

เป็นการจดัท�าขึน้จากข้อมูลทางบญัชีของบรษัิทฯ เพือ่ต้องการ
เปิดเผยผลการด�าเนนิงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ่้านมากกว่า 
การเปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ทีก่�าหนด
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 รายได้สทุธิจากผลติภณัฑ์พลอยได้ลดลงจาก 
ปีก่อนเป็นผลมาจากการปรบัลดปรมิาณการขาย
โลหะสังกะสีรวมถึงการลดลงของราคากรด
ก�ามะถัน อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ประสบความส�าเรจ็
ตามแผนกลยุทธ์ในการเพ่ิมยอดขายของผลติภัณฑ์
พลอยได้ชนิดใหม่ (แร่เงนิผสม) จาก 17 ล้านบาท
ในปี 2555 เป็น 95 ล้านบาทในปี 2556 แม้ว่าราคา
โลหะเงนิจะลดลงอย่างมากก็ตาม

บรษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการให้ต้นทนุวัตถุดบิ
ลดลง เป็นผลจากการลดปรมิาณการผลิตและราคา
โลหะสงักะสโีลกทีล่ดลง อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ  
ยังคงได้รบัค่าถลงุแร่ลดลงเมือ่เทียบกับปี 2555

ในปี 2556 นอกเหนือจากต้นทุนเคมีภัณฑ์
จ�านวนมากทีใ่ช้ในกระบวนการผลิตจะลดลงแล้ว 
การควบคมุค่าใช้จ่ายและรายจ่ายลงทุนได้ประสบ
ผลส�าเรจ็เป็นอย่างด ี ต้นทนุด�าเนินการลดลงอย่าง
มาก โดยมสีาเหตุหลกัจากการใช้ทรัพยากรด้าน
พลงังานต่างๆ อย่างมปีระสทิธิผลมากข้ึนกว่าปีที่
ผ่านมาและส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างมาก ในปี 
2556 งบการเงินรวม บรษิทัฯ มผีลขาดทนุสทุธิ
เท่ากับ 530 ล้านบาท เทยีบกับผลขาดทนุสทุธิ 569 
ล้านบาทในปี 2555 สาเหตุหลักมาจากการตั้ง
ส�ารองรายจ่ายท้ังสิน้ 441 ล้านบาท ส�าหรบัค่าเผือ่
การลดมูลค่าค่าใช้จ่ายในการส�ารวจของบริษัท  

ภูเทพ จ�ากัด ซึง่บรษิทัฯ ถือหุน้อยู่ร้อยละ 51 และ
ประมาณการหนีส้นิจากคดคีวามฟ้องร้อง

 ในปี 2556 งบการเงนิรวม บรษิทัฯ มผีลขาดทุน
ก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ี ค่าเสือ่มราคาและค่าตดั
จ�าหน่าย (EBITDA) จ�านวน 315 ล้านบาท เทียบกับ
ผลขาดทนุ 276 ล้านบาท ในปี 2555 ซึง่ผลขาดทนุ
ท่ีเพ่ิมข้ึนนี้เป็นผลมาจากการต้ังส�ารองรายจ่าย 
ดงักล่าวข้างต้น หากไม่รวมการตัง้ส�ารองรายจ่ายน้ี 
บรษิทัฯ มกี�าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและ
ค่าตดัจ�าหน่าย 184 ล้านบาท เทยีบกับผลขาดทนุ 
50 ล้านบาทในปี 2555 

ในปี 2556 บริษทัฯ มผีลขาดทุนสทุธิต่อหุ้น 
เท่ากับ 2.35 บาท ลดลงจากปี 2555 ทีม่ผีลขาดทนุ
ต่อหุน้เท่ากับ 2.52 บาท 

ปี 2556 เป็นปีท่ีบริษทัฯ บริหารจดัการต้นทนุ
ขายได้ดขีึน้เป็นอย่างมาก ส่งผลให้มอีตัราก�าไร 
ข้ันต้นสูงข้ึน รวมถึงมคีวามส�าเร็จในการตดิตาม
และควบคมุค่าใช้จ่ายด�าเนนิการและรายจ่ายลงทนุ
อย่างรอบคอบ

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกที่กลับมาขยายตัว 
และคาดการณ์ว่าปริมาณความต้องการใช้โลหะ
สงักะสจีะเพ่ิมขึน้ซึง่ท�าให้ค่าพรเีมยีมเพ่ิมขึน้ด้วย 
ขณะท่ีปริมาณการผลิตโลหะสังกะสีกลับลดลง 
เนือ่งจากเหมอืงแร่หลายแห่งขาดการลงทนุเพ่ิม
และหมดอายุ ท�าให้ราคาโลหะสงักะสมีแีนวโน้ม 
ฟ้ืนตวัและเพ่ิมสงูขึน้

เมือ่พิจารณาถึงการฟ้ืนตวัของธุรกิจและราคา
โลหะสงักะส ีการอ่อนค่าของเงนิบาท การปรบัปรงุ
ประสทิธิภาพการด�าเนินการและการควบคุมค่าใช้
จ่ายและรายจ่ายลงทนุอย่างเคร่งครดั ท�าให้พีดไีอ
มัน่ใจว่าผลการด�าเนินงานในอนาคตจะดขีึน้อย่าง
ย่ังยืน

อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของราคาโลหะ
สงักะสแีละปรมิาณแร่ทีล่ดลงของเหมอืงแม่สอด  
ได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานท่ีย่ังยืน บรษิทัฯ 
จงึด�าเนนิการศึกษาโอกาสทางธุรกิจใหม่เพ่ือสร้าง
การเตบิโตท่ีแขง็แกร่งและเป็นแนวทางท่ีย่ังยืน

หากไม่รวมการตัง้
ส�ารองจ่าย บรษิทัฯ 
มีก�าไรก่อนดอกเบีย้ 
ภาษ ีค่าเสือ่มราคาและ
ค่าตดัจ�าหน่าย 
(EBITDA) เป็นบวก
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งบแสดงฐานะการเงิน

ทรัพย์สนิและหน้ีสนิ
ณ สิน้ปี 2556 ทรพัย์สนิรวมของบรษิทัฯ ลดลง 

876 ล้านบาท เมือ่เทียบกับปี 2555 โดยส่วนใหญ่
มาจากการตัง้ส�ารองการลดมลูค่าของค่าใช้จ่าย 
การส�ารวจของบรษิทั ภูเทพ จ�ากัด จ�านวน 926  
ล้านบาท ซึง่บรษิทัฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 และได้มี
การรับรู้ร่วมกับสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
จ�านวน 115 ล้านบาท

การลดลงของเงินสดคงเหลอื ณ ส้ินปี 2556 
มจี�านวน 348 ล้านบาท ซึง่ส่วนใหญ่ใช้เป็นเงนิ
ทนุหมนุเวยีน ซึง่เหน็ได้จากการเพิม่ข้ึนของสินค้า 
คงเหลอื ลกูหนีก้ารค้าและภาษมีลูค่าเพ่ิมค้างรบั

บรษิทัฯ มหีนีส้นิรวม ณ วันสิน้งวดบญัชขีองปี 
2556 เพ่ิมขึน้เลก็น้อยจากปี 2555 จ�านวน 50 ล้าน
บาท เน่ืองมาจากการต้ังส�ารองค่าใช้จ่ายของบ่อเก็บ
กากแร่และประมาณการหนีส้นิจากคดฟ้ีองร้อง
จ�านวน 27 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถอืหุน้
 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ของบรษิทัฯ มจี�านวน 2,942 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีท่ีแล้ว 925 ล้านบาท เป็นผลจากการตัง้ส�ารอง 
การลดมลูค่าของค่าใช้จ่ายส�ารวจแร่ท่ีกล่าวข้างต้น

บรษิทัฯ จะจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2556 จาก
ก�าไรสะสมเป็นจ�านวน 68 ล้านบาท ในเดือน
พฤษภาคม 2557 เมือ่ผ่านการอนุมตัใินทีป่ระชมุ
สามัญประจ�าปีผู้ถือหุน้วันท่ี 28 เมษายน 2557

 
กระแสเงินสดและค่าใช้จ่ายในการลงทนุ

กระแสเงนิสดสทุธิทีไ่ด้มาจากการด�าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทัฯ ในปี 2556 มจี�านวนทัง้สิน้ 10 
ล้านบาท เทียบกับ 661 ล้านบาทในปี 2555  
โดยกระแสเงนิสดส่วนใหญ่น�าไปลงทุนในสินค้า
คงคลัง ณ สิน้ปี

ในระหว่างปี 2556 กลุม่บริษทัฯ มกีารลงทุน
ในเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จ�านวน 362 ล้านบาท 
โดยน�าไปลงทุนในโครงการปรับปรุงคุณภาพ
ผลติภัณฑ์พลอยได้ โครงการลดรายจ่ายด�าเนนิ
การ การจดัการบ่อเก็บกากแร่ และรายจ่ายซ่อม- 
แซมและบ�ารุงรักษาท่ัวไป

บริษทัฯ ยังคงมสีถานะการเงินท่ีมัน่คง ดงัเหน็
ได้จากงบการเงนิรวม ณ ส้ินปี 2556 บรษิทัฯ มี
เงนิสดสทุธิจ�านวน 679 ล้านบาท 
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ความคืบหน้าในกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บริษทั	ภูเทพ	จำากดั
ต้ังแต่วันที ่21 สงิหาคม 2543 บริษทั ภูเทพ 

จ�ากัด ซึง่เป็นบรษิทัย่อยได้ท�าสัญญาร่วมด�าเนนิ
การกับบริษัท แพนออสเตรเลียนรีซอร์ส จ�ากัด 
หรอืแพนออสท์ (“PanAust”) และบริษทั พีเอน็เอ 
(ภูเทพ) จ�ากัด (PNA (Puthep) Pty Ltd) ประเทศ
ออสเตรเลยี ซึง่เป็นบรษิทัย่อยและถือหุน้ทัง้หมด
โดยแพนออสท์ เพ่ือด�าเนินโครงการส�ารวจและท�า
เหมืองแร่ทองแดงของบริษัทภูเทพ จังหวัดเลย 
 ซึง่อยู่ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือของประเทศไทย

ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 2556 รายจ่ายในการ
ส�ารวจและได้มาซึง่แหล่งแร่ของภเูทพมยีอดรวม
ทัง้สิน้ 926 ล้านบาท ซึง่บริษทั พีเอน็เอ (ภูเทพ)
เป็นผู้ลงทุนหลักและเป็นผู้ให้เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมดอกเบีย้จ�านวน 573 ล้านบาทกับโครงการ 
ตามสญัญาเงินกู้ การจ่ายช�าระคนืเมือ่โครงการ 
มผีลก�าไร

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้สรุปผลการประเมิน
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการ โดยตั้ง
สมมตฐิานของราคาแร่ทองแดง เงนิลงทนุและค่า
ใช้จ่ายด�าเนนิงานต่างๆ ซึง่ได้ยืนยันความคุม้ค่า
ในเชิงพาณิชย์ในการเอาทรัพยากรแร่มาใช้ 
อย่างไรก็ตาม ในขัน้ตอนการขอสมัปทานเหมอืงแร่

ยังคงมีความยากล�าบากอย่างมากซึง่เป็นผลจาก
ทศันคตใินเชงิลบทีเ่พ่ิมข้ึนต่อการท�าเหมอืงแร่ใน
ประเทศไทยของชมุชนในจงัหวัดเลย ท�าให้บรษิทั 
ภูเทพ ตัดสินใจหยุดด�าเนินโครงการส�ารวจฯ  
และได้ต้ังส�ารองค่าเผื่อการลดมูลค่าค่าใช้จ่าย 
ในการส�ารวจท่ีได้บนัทึกไว้

บริษทั	ผาแดงอนิดสัทรี	(ประเทศลาว)	จำากดั	
(PDIL)

จากการทบทวนประเมนิโครงการได้ผลสรปุว่า 
หากด�าเนนิโครงการฯ ต่อไปต้องมค่ีาใช้จ่ายลงทนุ
ส�ารวจเพ่ิมขึ้นมากจากมูลค่าท่ีได้ลงทุนไว้แล้ว 
107 ล้านบาท บริษทัฯ จึงพิจารณาตัง้ส�ารองลด
มลูค่าค่าใช้จ่ายในโครงการดงักล่าวเมือ่ปี 2555 
ขณะน้ีโครงการฯ อยู่ระหว่างกระบวนการขายให้
นกัลงทนุผู้สนใจ

บริษทั	เซาท์อสีเอเชยีเมทลัส์	จำากดั	
(SEAMET)

ในปี 2556 บรษิทั ซีเมท ได้ท�าสัญญาขายแร่
โลหะสังกะสีกับลูกค้ารายหน่ึงโดยมียอดขาย  
21 ล้านบาท

บริษทั	แม่สอดพลงังานสะอาด	จำากดั	
(MCE)

บรษิทัฯ ได้ให้เงนิกู้ยืมจ�านวน 105 ล้านบาท 
แก่บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ�ากัด ตาม
สัญญาเงนิกู้ลงวันที ่5 ตุลาคม 2554 ซึง่เงินกู้ยืม
นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในการ
ด�าเนนิงานของบริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด ใน
ปี 2556 บริษทั แม่สอดพลังงานสะอาด สามารถ
ผลติเอทานอลจากกากน�า้ตาล (Molasses) อย่าง
มปีระสทิธิภาพเพ่ิมข้ึน รวมถงึราคาเอทานอลท่ีสงู
ขึ้นท�าให้บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด มีผล
ประกอบการเข้าสู่จุดคุ้มทุนเทียบกับผลขาดทุน
ในปีก่อน อย่างไรก็ตามการตัง้ส�ารองค่าเผือ่หนี้
สงสัยจะสูญท�าให้บริษัทฯ ยังแสดงผลขาดทุน
สทุธิ และต้องมกีารพิจารณาถึงการบรหิารจดัการ
สภาพคล่องให้ดข้ึีนต่อไป

การจะได้รบัสมัปทาน
เหมอืงแร่ยงัคงมี
ความยากล�าบาก
อย่างมาก
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2556
ล้านบาท

2555
ล้านบาทเมตริกตัน เมตริกตัน

Net Zinc sales 75,841  5,036  107,711  7,061 
Net Copper sales 301  68  423  106 
Net Acid sales 77,926  174  86,595  238 
Net PLP sales 10,625  95  680  17 
Company revenue  5,372   7,422 

Other income  10   6 
Expenses    
Zinc purchased  2,397   3,783 
PLP purchased  36   0 
Alloying metals  109   106 
Sulphur  236   271 
 Total raw materials  2,779   4,159 
    
Personnel expenses  456   545 
Energy expenses  1,123   1,646 
Materials and supplies  73   72 
Consumables  253   354 
Services (freight, contracts)  361   497 
Other expenses  115   169 
Depreciation& amortisation  247   283 
Subtotal  5,407   7,726 
    
Gain (loss) on foreign exchange  (41)  46 
Financial income (expenses)- net  (5)  (1)
Gain from fixed asset sales  0   0 
Loss from provision  (441)  (261)
Net consolidation effect- profit/(loss)  (5)  (32)
Share of loss from joint venture  (14)  (24)
Operating result  (530)  (569)
    
Corporate income tax  0   0 
Net operating result  (530)  (569)

มูลค่าขายโลหะสังกะสี-สุทธิ
มูลค่าขายโลหะทองแดง-สุทธิ
มูลค่าขายกรดก�ามะถัน
มูลค่าขายโลหะเงิน
รวมรายได้ของบริษัท

รายได้อื่น
ค่าใช้จ่าย
ค่าโลหะสังกะสีที่ซื้อ
ค่าโลหะเงินที่ซื้อ
ค่าโลหะเพื่อท�าโลหะสังกะสีผสม
ค่าก�ามะถัน
 รวมต้นทุนวัตถุดิบ

ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าใช้จ่ายพลังงาน
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าสารเคมี
ค่าบริการ (ค่าขนส่งและค่าจ้างเหมา)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
ค่าใช้จ่าย

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ
ก�าไรจากการขายสินทรัพย์
ขาดทุนจาการตั้งส�ารอง
ผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วม
ผลการด�าเนินงานสุทธิก่อนหักภาษี

ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผลการดำาเนินงานสุทธิหลังหักภาษี 

ปี
2555

ปี
2556

Averages
LME Zn (USD/mt) 1,910  1,948
LME Cu (USD/mt) 7,326  7,950 
USD/Baht 30.86  31.22
Zn (Baht/mt) 58,962  60,821
Cu (Baht/mt) 226,117  248,207 

ค่าเฉลี่ย
ราคาโลหะสังกะสีโลก (ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน)
ราคาโลหะทองแดงโลก (ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน)
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาโละสังกะสีโลก (บาทต่อเมตริกตัน)
ราคาโลหะทองแดงโลก (บาทต่อเมตริกตัน)
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การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ
 

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการหน่ึง
ท่ีช่วยให้พีดีไอสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร อีกท้ังเพ่ิมมูลค่าให้แก่
บริษัทฯ ได้ โดยค�านึงถึงความสมดุลระหว่างค่า 
ใช้จ่ายและผลตอบแทนท่ีได้รับ บริษัทฯ ได้ระบุ
ความเสี่ยงที่ส�าคัญและจัดท�ามาตรการเพ่ือลด
ความเสีย่งให้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสม โดยความ
เสี่ยงทางธุรกิจที่ส�าคัญของบริษัทฯ มีดังนี้

	ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ	
 ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อท่ีส�าคัญของ 

บริษัทฯ ได้แก่ ลูกหนี้การค้า บริษัทฯ ได้ด�าเนิน
การเก็บข้อมูลการจ่ายเงินและประเมินความ
สามารถในการช�าระหนี้ของลูกค้าก่อนที่จะให ้
สินเชื่อ ส�าหรับลูกค้าท่ีไม่มีสินเชื่อ บริษัทฯ จะ
ประกันความเสีย่งหรอืเรยีกหลกัประกันทีย่อมรบั
ได้ซึ่งอาจจะเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า หนังสือ 
ค�้าประกันโดยธนาคาร หรือหนังสือรับรองการ 
ช�าระเงนิค่าสนิค้า ในปี 2556 บริษทัฯ ได้จ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการสกัดแร่เพ่ิมเติมไป
ยังต่างประเทศ ท�าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงใน
ด้านสนิเชือ่เพ่ิมเตมิ อย่างไรก็ตามบรษิทัฯ ได้น�า
มาตรการเดียวกันในการบริหารความเสี่ยงทาง
ด้านสินเชื่อมาใช้กับลูกค้ารายใหม่ด้วย

	ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์
 ในการด�าเนินธุรกิจตามปกติ บริษัทฯ ได้รับ

ผลกระทบจากความผันผวนของราคาสินค้าใน
ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยบริษทัฯ ได้ท�าธุรกรรม
ป้องกันความเสี่ยงด้านราคาที่เกิดขึ้นตั้งแต่การ
ซือ้วตัถุดบิแร่จนถึงการขายโลหะสงักะส ีเพ่ือให้
ครอบคลุมความเสี่ยงในการขายโลหะสังกะส ี
ที่ผลิตได้ 

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ด�าเนิน
การซือ้ขายโลหะล่วงหน้า (Strategic hedging) 
เป็นจ�านวนท้ังสิน้ 22,600 เมตริกตนั หรือคดิเป็น
ร้อยละ 83 ของการผลิตของเหมืองแม่สอด โดย
การซือ้ขายโลหะสังกะสล่ีวงหน้าน้ีเป็นมาตรการ
ประกันรายได้ของบริษัทฯ จากความผันผวน 
ของราคาโลหะสังกะสีโลก และอตัราแลกเปลีย่น
ระหว่างเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินบาท ซึ่ง
เป็นการประกันรายได้ของบริษัทฯ ระดับหน่ึง 
บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามที่
คาดหวังและป้องกันผลกระทบหากราคาโลหะ
สงักะสโีลกลดลง ขณะเดยีวกันบรษิทัฯ จะไม่ได้
ผลตอบแทนเพ่ิมเตมิหากราคาโลหะสงักะสโีลก
ปรับสูงข้ึนกว่าราคาที่ขายล่วงหน้าไว้แล้ว ทั้งน้ี
การด�าเนินการซื้อขายโลหะล่วงหน้านี้ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

ระบคุวามเสีย่ง
ท่ีส�าคญัและจดัท�า
มาตรการเพ่ือลด
ความเสีย่งให้อยูใ่น
ระดบัทีเ่หมาะสม
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	ความเสีย่งของอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา
 บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศในการขาย การซื้อและการ
กู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยส่วนใหญ่
เป็นการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการ
ถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐไว้บางส่วนและท�า
สัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าบางส่วน 

ความเสี่ยงด้านการสำารวจแหล่งแร่
 เน่ืองจากเหมืองแม่สอดยังสามารถผลิตแร่

ป้อนโรงถลงุได้อกี 2-3 ปี บริษทัฯ ได้พยายามหา
แหล่งวัตถุดิบต้นทุนต�่าจากต่างประเทศทั้งแร่
สังกะสีซิลิเกตและวัตถุดิบสังกะสีออกไซด์ เพื่อ
ทดแทนแร่จากเหมืองแม่สอด บริษัทฯ ยังได้ 
มุ่งมั่นวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการล้างสังกะสี-
ออกไซด์และกระบวนการสกัดแร่ ท้ังนี้เพ่ือให้
สามารถใช้เป็นวัตถุดิบที่มีต้นทุนต�่าและหาซื้อ
ได้ง่ายในตลาดโลกได้มากขึ้น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยบางแห่งได้ด�าเนิน
กิจกรรมส�ารวจแหล่งแร่จนถึงปี 2556 เพ่ือหา
วัตถุดิบป้อนโรงถลุงสังกะสี โดยค่าใช้จ่ายเหล่า
น้ีจะถูกต้ังพักไว้ในบัญชแีละถูกตดัจ�าหน่ายตาม
ความเป็นไปได้ของการพัฒนาแหล่งแร่ อย่างไร
ก็ตาม ผู ้บริหารจะประเมินข้อมูลและความ 

น่าเชื่อถืออย่างสม�่าเสมอ ซึ่งจะช่วยลดความ 
ไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 เน่ืองจากปัจจยัด้านการลงทุนและกฎระเบยีบ
ที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการส�ารวจและท�าเหมืองแร่
ในประเทศไทย บริษทัฯ จึงตดัสินใจลดการลงทุน
ในการส�ารวจแร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ขณะเดียวกันบริษัทฯได้พยายามศึกษาโอกาส
ขยายการลงทุนสู่ธุรกิจสีเขียว

ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 เหมืองแม่สอดและโรงถลุงสังกะสีของ 

บริษัทฯ ด�าเนินการภายใต้ประทานบัตรและใบ
อนุญาตท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรฐัซึง่เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์มาตรฐาน ความเสีย่งด้านสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยในการท�างานที่ได้ 
รับการประเมินและควบคุมดูแลตามมาตรฐาน 
ทุกประการ

 พร้อมกันน้ี บริษัทฯ ยังได้จัดต้ังกองทุนเพ่ือ
พัฒนาการฟ้ืนฟูสภาพเหมอืงผาแดง และกองทุน
ประกันความเสีย่งต่อสิง่แวดล้อมเหมอืงผาแดง
เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

 นอกจากนีฝ่้ายจดัการยังได้ประมาณการและ
เตรยีมค่าใช้จ่ายทีจ่�าเป็นเพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลง
ด้านระเบยีบและข้อกฎหมายเก่ียวกับสิง่แวดล้อม
และสังคมที่อาจเกิดข้ึนไว้อย่างเพียงพอ



คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการวางแผน 
การด�าเนินงาน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณา 
ผลตอบแทน ปี 2556
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ฟรานซิส แวนเบลเลน
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ 
และกรรมการวางแผนการดำาเนินงาน

อาหมัด บิน ฟาฮัด
กรรมการ กรรมการวางแผนการดำาเนิน
งาน และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน



ราวิ กิดวานิ
กรรมการ และกรรมการวางแผน
การดำาเนินงาน

คาเรล วินค์
กรรมการอิสระ และกรรมการ
วางแผนการดำาเนินงาน

พินิต วงศ์มาศา
กรรมการอิสระ กรรมการ
วางแผนการดำาเนินงาน และ
กรรมการสรรหาและพิจารณา 
ผลตอบแทน
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ปานทิพย์ ศรีพิมล
กรรมการ และกรรมการวางแผน
การดำาเนินงาน

วินัย วามวาณิชย์
กรรมการอิสระ และ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

อัศวิน คงสิริ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน
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คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการวางแผนการดำาเนินงาน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ปี 2556

คุณวุฒิการศึกษา • B.A. (Business Administration), Boston 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) ปี 2546 - หลักสูตร Audit 
Committee Program (ACP) ปี 2550 - หลักสูตร Finance for Non- 
Finance Directors (FND) ปี 2551 - หลักสูตร Role of Chairman  
Program (RCP) ปี 2556
ต�าแหน่งปัจจุบนัในบริษทัจดทะเบยีน • ประธานกรรมการ บรษิทั ผาแดง- 
อินดัสทรี จำากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร 
จำากัด (มหาชน) • กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการตรวจสอบ 
รองประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บรษิทั เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร 
จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบันอื่น • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิค 
บริวเวอรี่ จำากัด • ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำากัด • ประธาน
กรรมการ อมตะสปริง คันทรี่ คลับ • ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอด-

01
อาสา
สารสิน
อายุ 77 ปี 
ประธานกรรมการ 

พลังงานสะอาด จำากัด • ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพ่ือ
มิตรภาพ • รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำาปะหลัง
แห่งประเทศไทย • กรรมการ บริษัท ไทยนำ้าทิพย์ จำากัด
ประสบการณ์การท�างาน • ประธานผู้บริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี 
จำากัด (มหาชน) • อธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ 
• เอกอัครราชทูตไทยประจำาประเทศเบลเยียม และหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทยประจำาประชาคมเศรษฐกิจยุโรป • อธิบดีกรมการเมือง กระทรวง 
การต่างประเทศ • ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ • เอกอัครราชทูตไทย
ประจำาประเทศสหรัฐอเมริกา • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
• ประธานการประชุม Asia-Europe Business Forum (AEBF) ครั้งที่ 2 
• รองประธานกรรมการ และที่ปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน) • นายกสมาคมไทย - ลาว 
• ราชเลขาธิการ
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการคร้ังแรกเม่ือ : วันท่ี 23 พฤศจกิายน 2530

คุณวุฒิการศึกษา • Master’s Degree in Chemical Engineering, 
Catholic University Leuven (KUL), ประเทศเบลเยียม • Master of 
Business Administration, Vlerick Management School, Gent, 
ประเทศเบลเยียม
การอบรม • Process Management, Harvard, Cambridge ประเทศ
สหรัฐอเมริกา • Strategic Innovation Management, Insead,  
Fontainebleau, ประเทศฝรั่งเศส • Business Excellence  
Assessment, EFQM, Brussels, ประเทศเบลเยียม • สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย กรงุเทพฯ ประเทศไทย - หลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP), 2013 
ต�าแหน่งปัจจุบนัในบริษทัจดทะเบยีน • กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ผาแดง- 
อินดัสทรี จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบนัอืน่ • Owner Vanbellen Consulting, Beveren ประเทศ
เบลเยียม • ประธานกรรมการ บริษัท เซาท์ อีส เอเซีย เมทัลส์ จำากัด 
กรุงเทพฯ ประเทศไทย • Chairman of the Supervisory Board, GMM 
Quartz, Berlin ประเทศเยอรมนี • กรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงาน-
สะอาด จำากัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย • กรรมการ บริษัท ภูเทพ จำากัด 

02
ฟรานซิส
แวนเบลเลน
อายุ 56 ปี
กรรมการ กรรมการ- 
ผู้จัดการ และกรรมการ
วางแผนการดำาเนินงาน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย • กรรมการ บริษัท GMM Quartz, Antwerp, 
ประเทศเบลเยียม • กรรมการ บริษัท OMM, Aydin ประเทศตุรกี
ประสบการณ์การท�างาน • Manager special metals refinery Umicore, 
Hoboken, ประเทศเบลเยียม • Manager precious metals refinery 
Umicore, Hoboken, ประเทศเบลเยียม • Manager raw materials 
sampling department, Umicore, Hoboken, ประเทศเบลเยียม • Head 
of Department human resources & business excellence, Umicore, 
Brussels, ประเทศเบลเยียม • Head of Department knowledge & 
supply chain management, Umicore, Hoboken, ประเทศเบลเยียม 
• Head of Department Precious Metals Operations, Umicore, 
Hoboken, ประเทศเบลเยียม • Plant Manager Umicore Precious 
Metals Refining Operations, Hoboken, ประเทศเบลเยียม • Manag-
ing Director, GMM Quartz, Antwerp ประเทศเบลเยียม
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : 0.0066
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : วันที่ 26 เมษายน 2555

คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
การอบรม • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร 
Director Certification Program (DCP), 2006 - หลักสูตร Audit  
Committee Program (ACP), 2012 - หลักสูตร Role of the  
Nomination and Governance Committee Program (RNC) ครั้งที่ 5, 
2013
ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน • กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

05
ปานทิพย์
ศรีพิมล
อายุ 51 ปี
กรรมการ และกรรมการ
วางแผนการดำาเนินงาน

ต�าแหน่งปัจจุบัน • รองผู้อำานวยการสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
ประสบการณ์การท�างาน • ผู้อำานวยการสำานักกำากับและประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง • ผู้อำานวยการสำานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 สำานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : วันที่ 6 สิงหาคม 2556

คุณวฒิุการศึกษา • Master of Sciences in Finance, Boston Univer-
sity ประเทศสหรัฐอเมริกา • B.Sc. in International Management, 
Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ต�าแหน่งปัจจุบันอื่น • Chief Executive Officer, Istithmar World 
Ventures LLC ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ประสบการณ์การท�างาน • 17 ปีในด้านการลงทนุ การธนาคาร การควบ
รวมกิจการ การซ้ือกิจการ รวมท้ังในธุรกิจสื่อสารและสารสนเทศ 
อสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงิน และธุรกิจการเกษตร

03
อาหมัด
บิน ฟาฮัด
อายุ 43 ปี
กรรมการ กรรมการวางแผน
การดำาเนินงาน และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา 
ผลตอบแทน

ประสบการณก์อ่นนัน้ • Managing Director/Investment, Millennium 
Finance Corporation • Chief Investment Officer in Etisalat  
International Investment • Investment Director - Long Wing Ven-
ture Capital, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : วันที่ 16 เมษายน 2551

คุณวุฒิการศึกษา • MBA, SDA Bocconi School of Management 
ประเทศอิตาลี • B.Sc. (Econ.), Economics, London School of 
Economics สหราชอาณาจักร 
ต�าแหน่งปัจจุบนั • Executive Director - Private Equity, Istithmar 
World PJSC

04
ราวิ
กิดวานิ
อายุ 38 ปี
กรรมการ และกรรมการ
วางแผนการดำาเนินงาน

ประสบการณ์การท�างาน • Consultant, Marakon Associates  
• Senior Analyst, McKinsey&Co. • Equity Analyst, ABN AMRO
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : วันที่ 11 พฤษภาคม 2553
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คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการวางแผนการดำาเนินงาน คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ปี 2556

คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล)
Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรฐัอเมรกิา
การอบรม • สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย - หลกัสตูร Role 
of the Compensation Committee - หลักสูตร The Characteristics 
of Effective Directors - หลักสูตร Improving the Quality of Financial 
Reporting - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)  
รุ่น 4/2546 - หลักสูตร บทบาทคณะกรรมการในการก�าหนดนโยบาย 
ค่าตอบแทน • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร คณะ
กรรมการตรวจสอบความคาดหวังที่เพิ่มและความรับผิดชอบที่ขยาย
ต�าแหน่งปัจจุบนัในบริษทัจดทะเบยีน • กรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท สัมมากร จ�ากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท 
ไทยคม จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบันอื่น • กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
สภากาชาดไทย • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการมาตรฐาน
แห่งชาติ • กรรมการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ • นายกสภา

06
พารณ
อิศรเสนา ณ อยุธยา
อายุ 86 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

มหาวิทยาลัยชินวัตร • ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ • กรรมการ คณะกรรมการสรรหา กรรมการรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง
ประสบการณ์การท�างาน • กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย 
จ�ากัด (มหาชน) • ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
• วุฒิสมาชิก และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ • ประธานคณะ
กรรมาธิการการเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม วฒุสิภา • กรรมการ สถาบนั
เพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท  
ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการ สภาการศึกษาแห่งชาติ  
• ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
• กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั • กรรมการ สภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : วันที่ 28 เมษายน 2537

คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาปรัชญา การเมือง
และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
การอบรม • Banff School of Advanced Management, Alberta 
ประเทศแคนาดา • การป้องกันราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 
รุ ่นท่ี 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย - หลกัสตูร Chairman 2000 รุน่ที ่5/2001 - หลกัสตูร 
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 11/2001
ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน • ประธานกรรมการ บริษัท  
ช. การช่าง จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท โอเอชทีแอล 
จ�ากัด (มหาชน) (โรงแรมแมนดารนิโอเรยีนเต็ล) • กรรมการอสิระ บริษทั 
ไทยรับประกันภัยต่อ จ�ากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบันอื่น • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย

09
อัศวิน
คงสิริ
อายุ 69 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน

การเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย • ประธานกรรมการ บรษิทั ไทยโอริกซ์
ลิสซิ่ง จ�ากัด • ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund
ประสบการณ์การท�างาน • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ากัด (มหาชน)  
• รองประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) • ประธาน
กรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด • สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ • กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย 
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น 
เซอร์วิส จ�ากัด • กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการและผู ้จัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : วันที่ 10 เมษายน 2524

คุณวุฒิการศึกษา • M.S. (Ind. Mgt.), Oklahoma State University 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา • ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Advanced Management Program, 
Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร 
Director Certification Program (DCP), 2001
ต�าแหน่งปัจจุบัน • กรรมการอิสระ กรรมการวางแผนการด�าเนินงาน 
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บรษิทั ผาแดงอนิดัสทรี 
จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทที่ลาออกหรือครบวาระในระหว่างปี 2556 อยู่ในหน้า 126

10
พินิต
วงศ์มาศา
อายุ 69 ปี
กรรมการอิสระ กรรมการ
วางแผนการด�าเนินงาน 
และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทน

ประสบการณ์การท�างาน • ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ผาแดงอินดสัทรี 
จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการผูจ้ดัการและประธานผูบ้รหิาร บรษิทั ผาแดง- 
อินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคูโบต้า 
อุตสาหกรรม จ�ากัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
ซีแพค จ�ากัด
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : วันที่ 1 มิถุนายน 2542

คุณวุฒิการศึกษา • ประกาศนียบัตรวิชาชีพนักบัญชี CPA ประเทศ
ออสเตรเลีย
การอบรม • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร 
Chartered Director Class 2007 - หลักสูตร Audit Committee Pro-
gram 2007 - หลักสูตร DCP Refresher Course - หลักสูตร Director 
Certification Program (DCP), 2001 - หลักสูตร Chairman 2000  
- หลักสูตร Creating a Strategic Direction
ต�าแหน่งปัจจุบนั • กรรมการ บรษิทั พลงัโสภณ จ�ากัด • กรรมการ บรษิทั 
คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จ�ากัด

08
วินัย
วามวาณิชย์
อายุ 73 ปี
กรรมการอิสระ 
และประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์การท�างาน • กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษิทั 
คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) • กรรมการบริหาร บริษัท 
ธนบุรีประกอบรถยนต์ จ�ากัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิเทอนัล 
ปิโตรเคมีคอล จ�ากัด • ประธานกรรมการบริหาร เครือบริษัท แอควา
สตาร์
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : 0.0035
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2541

คุณวุฒิการศึกษา • Master’s Degree in Electrical and Mechanical 
Engineering, Katholieke Universiteit Leuven (KUL) ประเทศ
เบลเยียม • Master of Business Administration, Cornell University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ต�าแหน่งปัจจบุัน • Director, La Monnaie Opera House • Coordinator 
European Commission ERTMS, for Railway Transport • Director, 
Tessenderlo Chemicals ประเทศเบลเยียม • Senior Advisor, Roland 
Berger Consultants ประเทศเยอรมนี

07
คาเรล
วินค์
อายุ 75 ปี
กรรมการอิสระ และ
กรรมการวางแผน 
การด�าเนินงาน

ประสบการณ์การท�างาน • Chairman of BAM (Antwerp Mobility 
Program) ประเทศเบลเยียม • CEO, Bekaert ประเทศเบลเยียม  
• Chairman, Umicore ประเทศเบลเยียม • Chief Executive Officer, 
NMBS/SNCB (Belgian Railways) ประเทศเบลเยียม • Chairman, 
Sibelco ประเทศเบลเยียม • Chief Executive Officer, Umicore 
ประเทศเบลเยียม
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) : ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อ : วันที่ 13 กรกฎาคม 2543
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คณะผู้บริหาร
บริษัท
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ฟรานซิส แวนเบลเลน  
กรรมการผู้จัดการ0  1

0  2

0  3

เทียนชัย สิงหการ
ผู้อำานวยการเหมือง

ชิตชัย ทวีพาณิชย์  
ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และสื่อสารองค์กร



มาโนช จรูญวุฒิธรรม  
ผู้อำานวยการโรงงานตาก

โพธิ์ทอง พิพัฒน์ไพบูลย์  
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายซ่อมบำารุง

สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน เลขานุการบริษัท

0  4 0  7 1  0

0  5 0  8

0  6 0  9

สยาม ดาวมณี   
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายนวัตกรรม
กระบวนการ และเทคโนโลยี
ผู้อำานวยการโรงงานระยอง

วรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์  
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน บัญชี 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อรรณพ ตังคณานุกูลชัย  
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายประสานงาน
ราชการและกฎหมาย

ชยะ หัสดิเสวี   
ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายการค้า

รายงานประจ�าปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 คน โดยมีนาย
วินัย วามวาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายอัศวิน คงสริแิละนายพารณ อศิร- 
เสนา ณ อยุธยา เป็นกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าท่ีตามทีไ่ด้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องกับกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งการเสนอ 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำาหรับปี 2557

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มี
การประชมุรายไตรมาสร่วมกับผูส้อบบญัช ีฝ่าย
ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อร่วมสอบ
ทานงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะขอ 
งบริษัทฯซึ่งได้จัดทำาตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิของไทยและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยคำา 
นงึถึงความถูกต้องตามข้อกำาหนดของสำานกังาน 
คณะกรรมการกำากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกั-
ทรพัย์ และเป็นไปตามกฎระเบยีบของตลาดหลกั-
ทรพัย์แห่งประเทศไทย ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ
บรษิทัเพ่ือพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบยัง
ได้มกีารประชมุร่วมกับผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีาย
จัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือปรึกษาหารือกัน
อย่างอสิระถึงข้อมลูในการจดัทำางบการเงนิและ
ข้อมลูพฤติกรรมท่ีจะส่อไปในทางทุจริตของฝ่าย
บริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มกีารหารอืกับ
ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบรหิาร เพ่ือประเมนิ
ระบบการควบคุมภายในและการบริหารความ
เสี่ยง โดยใช้ผลจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงขั้นตอนการทำางาน
เพ่ือให้ระบบการควบคุมมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล นำาไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
และการพัฒนาที่ย่ังยืน ในปี 2556 ส่วนงานที่
ได้รับประโยชน์จากงานตรวจสอบและปรับปรุง
การควบคุมภายในรวมถึงระบบงานธุรการ 
หน่วยงานการขาย, การจัดการสินค้าคงคลัง 
กระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง ระบบการตรวจจ่ายเงิน 

และการจดัการทรัพยากรบคุคล ในสภาวะแวดล้อม
ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ บริษัทฯ ได้เน้น
มาตรการการป้องกันความเสีย่งและการบรหิาร
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอื่น ๆ

ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าการดำาเนินงานของบริษัท ผาแดง- 
อนิดสัทร ีจำากัด (มหาชน) เป็นไปอย่างเหมาะสม 
และไม่พบจุดอ่อนของระบบควบคุมภายใน
ท่ีเป็นไปอย่างมีสาระสำาคัญ นอกจากน้ีคณะ
กรรมการตรวจสอบยังได้ดูแลในประเด็นของ
การทำารายการระหว่างกันเพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้นำาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั ขอความเหน็ชอบในการขอ
อนุมตัต่ิอท่ีประชมุผูถื้อหุน้ให้แต่งตัง้นายชาญชยั 
ชยัประสิทธ์ิ ผู้สอบบญัชรัีบอนญุาต เลขท่ี 3760 
และ/หรือนางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบ
บญัชรีบัอนญุาต เลขท่ี 5266 และ/หรอืนายพิสฐิ 
ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 
ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยในปี 2557 ด้วย

(นายวินัย วามวาณิชย์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

3 มีนาคม 2557

รายงาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

งบการเงิน

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของ 
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน)
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวม	และงบ
การเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	
จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และของเฉพาะ
ของบริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)	ซ่ึง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ 
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท	ณ	วันท่ี	31	
ธันวาคม	 พ.ศ.	 2556	 และงบกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะ
บริษัท	 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือ 
หุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท	และงบกระแสเงินสดรวม
และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำาหรับ 
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 รวมถึงหมายเหตุสรุป
นโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญและหมายเหตุเรื่อง
อื่น	ๆ	
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและ
การนำาเสนองบการเงินเหลา่น้ีโดยถูกต้องตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	และ
รบัผดิชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิาร
พิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบ 
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อ 
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความ
เห็นต่องบการเงินดังกล่าว	จากผลการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี	 ซ่ึงกำาหนดให้ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ	รวมถึง
วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
	 การตรวจสอบรวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับ
จำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	
วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ

ของผู้สอบบัญชี	 ซึ่งรวมถึงการประเมินความ
เส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมิน
ความเสี่ยงดังกล่าว	 ผู้สอบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำาและ
การนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควร
ของกิจการ	 เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์	แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคมุภายในของกิจการ	การตรวจสอบรวมถงึ
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการ
บัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร	
รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงิน 
โดยรวม
	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ปน็
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
 ความเห็น
	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะบริษัทข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวม
และฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท	 
ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	
และของเฉพาะของบริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	
(มหาชน)	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	และ
ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงาน
เฉพาะบริษัท	และกระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะบริษัทสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	
โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ชาญชัย  ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3760

บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จำากัด
กรุงเทพมหานคร

27	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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679,285,633	 1,026,571,357	 714,174,693	 534,625,583	 879,628,792	 567,402,283

300,307,845	 285,744,367	 311,050,406	 299,662,016	 284,329,948	 309,947,290

-	 -	 -	 14,926,497	 -	 -

2,211,754,503	 1,985,869,985	 3,130,443,958	 2,211,754,503	 1,985,869,985	 3,130,443,958

164,317,756	 131,228,104	 134,266,627	 163,383,499	 130,345,974	 133,752,866

-	 -	 -	 90,202	 384,092	 35,661,276

224,295	 45,533,996	 45,533,996	 224,295	 45,533,996	 45,533,996

7,644,986	 25,307,894	 19,608,819	 6,942,254	 23,638,536	 17,927,633

      

3,363,535,018	 3,500,255,703	 4,355,078,499	 3,231,608,849	 3,349,731,323	 4,240,669,302

      

-	 -	 -	 -	 -	 75,001,662

-	 -	 -	 80,000,000	 225,650,772	 233,252,023

55,790,538	 69,939,097	 94,192,819	 236,249,800	 236,249,800	 236,249,800

105,000,000	 105,000,000	 105,000,000	 105,000,000	 105,000,000	 105,000,000

1,533,092,293	 1,438,444,365	 1,333,356,752	 1,534,816,033	 1,439,979,785	 1,334,567,520	 				

	 	 949,217,141	 1,200,903,801	 26,962,570	 30,236,315	 120,924,963

114,596,606	 -	 -	 -	 -	 											-	 	

       

		21,189,606	 23,820,625	 25,246,380	 21,189,606	 23,820,625		

13,045,286	 16,359,563	 19,205,548	 13,045,286	 16,359,563	 19,205,548

2,687,655	 8,364,206	 9,199,310	 2,541,469	 8,113,034	 8,800,478

1,872,364,554	 2,611,144,997	 2,787,104,610	 2,019,804,764	 2,085,409,894	 2,158,248,374

       

5,235,899,572	 6,111,400,700	 7,142,183,109	 5,251,413,613	 5,435,141,217	 6,398,917,676

กรรมการ

(ฟรานซสิ	แวนเบลเลน)

7

8

27	(ง)

9

27	(จ)

10

27	(ฉ)

27	(ก)

27	(ก)

27	(ก)

11

12

13

14	(ก)

14	(ข)

14	(ค)

26,962,570

25,246,380

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

บาท
ปรับปรุงใหม่

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

บาท
ปรับปรุงใหม่

1 มกราคม
พ.ศ. 2555

บาท
ปรับปรุงใหม่

1 มกราคม
พ.ศ. 2555

บาท
ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน	  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 	

ลูกหนี้การค้า		 	 	

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		 	

สินค้าคงเหลือ	 	 	

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ	 	 	

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		 	

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างรับ	 	 	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		 	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย		 	 	

เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า	 	 	

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ

	 ที่เกี่ยวข้องกัน		

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์		 	 	

คา่ใช้จ่ายในการสำารวจและได้มาซ่ึงแหล่งแร่ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 	 	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   

	 -	ค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองรอตัดบัญชี		 	

	 -	ค่าประกันความเส่ียงต่อส่ิงแวดล้อม

	 	 รอตัดบัญชี		

	 -	อื่นๆ		

   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	

รวมสินทรัพย์   

งบแสดง
ฐานะการเงิน 
  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

679,285,633	 1,026,571,357	 714,174,693	 534,625,583	 879,628,792	 567,402,283

300,307,845	 285,744,367	 311,050,406	 299,662,016	 284,329,948	 309,947,290

-	 -	 -	 14,926,497	 -	 -

2,211,754,503	 1,985,869,985	 3,130,443,958	 2,211,754,503	 1,985,869,985	 3,130,443,958

164,317,756	 131,228,104	 134,266,627	 163,383,499	 130,345,974	 133,752,866

-	 -	 -	 90,202	 384,092	 35,661,276

224,295	 45,533,996	 45,533,996	 224,295	 45,533,996	 45,533,996

7,644,986	 25,307,894	 19,608,819	 6,942,254	 23,638,536	 17,927,633

      

3,363,535,018	 3,500,255,703	 4,355,078,499	 3,231,608,849	 3,349,731,323	 4,240,669,302

      

-	 -	 -	 -	 -	 75,001,662

-	 -	 -	 80,000,000	 225,650,772	 233,252,023

55,790,538	 69,939,097	 94,192,819	 236,249,800	 236,249,800	 236,249,800

105,000,000	 105,000,000	 105,000,000	 105,000,000	 105,000,000	 105,000,000

1,533,092,293	 1,438,444,365	 1,333,356,752	 1,534,816,033	 1,439,979,785	 1,334,567,520	 				

	 	 949,217,141	 1,200,903,801	 26,962,570	 30,236,315	 120,924,963

114,596,606	 -	 -	 -	 -	 											-	 	

       

		21,189,606	 23,820,625	 25,246,380	 21,189,606	 23,820,625		

13,045,286	 16,359,563	 19,205,548	 13,045,286	 16,359,563	 19,205,548

2,687,655	 8,364,206	 9,199,310	 2,541,469	 8,113,034	 8,800,478

1,872,364,554	 2,611,144,997	 2,787,104,610	 2,019,804,764	 2,085,409,894	 2,158,248,374

       

5,235,899,572	 6,111,400,700	 7,142,183,109	 5,251,413,613	 5,435,141,217	 6,398,917,676

826,635,779	 811,988,641	 725,896,310	 826,635,779	 811,988,641	 725,896,310

304,316,132	 301,380,312	 671,835,283	 318,172,297	 299,598,373	 669,185,035

190,811,384	 202,261,631	 241,452,376	 190,811,384	 202,261,631	 241,452,376

-	 -	 -	 668,362	 482,287	 527,684

102,970	 530,581	 718,294	 -	 -	 -

85,086,440	 132,200,438	 158,015,546	 80,099,429	 131,816,552	 150,945,886

      

1,406,952,705	 1,448,361,603	 1,797,917,809	 1,416,387,251	 1,446,147,484	 1,788,007,291

      

503,841,740	 494,322,650	 486,145,263	 -	 -	 -	 	

	 69,141,292	 69,141,292	 69,141,292	 -	 -	 -

27,000,000	 -	 -	 27,000,000	 -	 -

181,211,191	 104,268,637	 96,320,858	 181,211,191	 104,268,637	 96,320,858

105,502,928	 128,057,175	 118,147,530	 103,124,126	 126,313,275	 116,826,930

886,697,151	 795,789,754	 769,754,943	 311,335,317	 230,581,912	 213,147,788

      

2,293,649,856	 2,244,151,357	 2,567,672,752	 1,727,722,568	 1,676,729,396	 2,001,155,079

15

27	(ช)

19

27	(ญ)

27	(ญ)

29

17

18

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

บาท
ปรับปรุงใหม่

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

บาท
ปรับปรุงใหม่

1 มกราคม
พ.ศ. 2555

บาท
ปรับปรุงใหม่

1 มกราคม
พ.ศ. 2555

บาท
ปรับปรุงใหม่

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	   

หนี้สินหมุนเวียน   

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 	

เจ้าหนี้การค้า	 	 	

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	 	 	

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	 	 	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	

   

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 	

   

หนี้สินไม่หมุนเวียน   

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น	 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย	-	กิจการอื่น	 	 	

ประมาณการหนี้สินคดีแคดเมียม	 	

สำารองหนี้สินเพื่อการบูรณะและ

	 ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	

สำารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  

 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	

รวมหนี้สิน	   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2,260,000,000	 2,260,000,000	 2,260,000,000	 2,260,000,000	 2,260,000,000	 2,260,000,000

      

    

2,260,000,000	 2,260,000,000	 2,260,000,000	 2,260,000,000	 2,260,000,000	 2,260,000,000

602,413,600	 602,413,600	 602,413,600	 602,413,600	 602,413,600	 602,413,600

      

226,000,000	 226,000,000	 226,000,000	 226,000,000	 226,000,000	 226,000,000

		47,601,834	 569,734,202	 1,270,687,353	 435,277,445	 669,998,221	 1,309,348,997

      

3,136,015,434	 3,658,147,802	 4,359,100,953	 3,523,691,045	 3,758,411,821	 4,397,762,597

(193,765,718)	 209,101,541	 215,409,404	 -	 -	 -

      

2,942,249,716	 3,867,249,343	 4,574,510,357	 3,523,691,045	 3,758,411,821	 4,397,762,597

      

5,235,899,572	 6,111,400,700	 7,142,183,109	 5,251,413,613	 5,435,141,217	 6,398,917,676

21

21

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

บาท
ปรับปรุงใหม่

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

บาท
ปรับปรุงใหม่

1 มกราคม
พ.ศ. 2555

บาท
ปรับปรุงใหม่

1 มกราคม
พ.ศ. 2555

บาท
ปรับปรุงใหม่

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

ทุนเรือนหุ้น	 	 	

	 ทุนจดทะเบียน

	 หุ้นสามัญ	226,000,000	หุ้น		

	 มูลค่าหุ้นละ	10	บาท

   

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว  

	 หุ้นสามัญ	226,000,000	หุ้น		

	 มูลค่าหุ้นละ	10	บาท

	 ชำาระเต็มจำานวน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 	 	

กำาไรสะสม   

	 จัดสรรแล้ว	-	สำารองตามกฎหมาย

	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	

   

รวมส่วนของบริษัทใหญ่   

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม  

 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		 	

   

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	  
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รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

5,466,270,554	 	7,601,743,541	 5,453,095,903	 7,583,527,944
(5,175,942,082)	 	(7,616,711,626)	 (5,168,107,296)	 (7,604,320,264)

290,328,472	 	(14,968,085)	 284,988,607	 (20,792,320)
23,614,783	 	 29,461,446	 21,646,098	 30,332,617
(39,833,093)	 	49,978,398	 (39,902,618)	 46,362,909
5,159,073	 	 4,444,003	 5,446,863	 4,444,003

279,269,235	 	68,915,762	 272,178,950	 60,347,209
(72,365,344)	 	(69,753,845)	 (72,365,344)	 (69,753,845)

(1,231,294,239)	 	(536,855,502)	 (433,753,822)	 (485,335,973)
      
(1,303,659,583)	 	(606,609,347)	 (506,119,166)	 (555,089,818)	
(1,024,390,348)	 	(537,693,585)	 (233,940,216)	 (494,742,609)

(14,148,559)	 	 (24,253,722)	 -	 -

(1,038,538,907)	 	(561,947,307)	 (233,940,216)	 (494,742,609)
(8,710,431)	 	(13,011,641)	 (8,710,431)	 (13,011,641)

(1,047,249,338)	 	(574,958,948)	 (242,650,647)	 (507,754,250)
114,319,840	 	 (705,540)	 -	 -

(932,929,498)	 	(575,664,488)	 (242,650,647)	 (507,754,250)

7,929,871	 	(18,600,441)	 7,929,871	 (18,600,441)

(924,999,627)	 	(594,264,929)	 (234,720,776)	 (526,354,691)

(530,062,239)	 	(569,356,625)	 (242,650,647)	 (507,754,250)
(402,867,259)	 	 (6,307,863)	 -	 -
(932,929,498)		 (575,664,488)	 (242,650,647)	 (507,754,250)

(522,132,368)	 	(587,957,066)	 (234,720,776)	 (526,354,691)
(402,867,259)	 	 (6,307,863)	 -	 -
(924,999,627)	 	(594,264,929)	 (234,720,776)	 (526,354,691)

(2.35)	 	 (2.52)	 (1.07)	 (2.25)

23	

27	(ก)

24

18

26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

งบกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ   

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

ปรับปรุงใหม่

พ.ศ. 2555
บาท

ปรับปรุงใหม่

รายได้จากการขายและบริการ	 	 	
ต้นทุนขายและบริการ	 	 	

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ขั้นต้น   
รายได้อื่นจากการดำาเนินการ   
กำาไร	(ขาดทุน)	จากอัตราแลกเปลี่ยน   
กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร   

กำ�ไรก่อนค่�ใช้จ่�ย   
ค่าใช้จ่ายในการขาย	 	 	
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 	 	
   
รวมค่�ใช้จ่�ย   
ข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�น   
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า	 	 	
	 ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย	 	

ข�ดทุนก่อนต้นทุนท�งก�รเงินและภ�ษีเงินได้   
ต้นทุนทางการเงิน	 	 	

ข�ดทุนก่อนภ�ษีเงินได้   
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 	 	

ข�ดทุนสุทธิสำ�หรับปี	 	 	
กำาไร	(ขาดทุน)	จากการประมาณการโครงการผลประโยชน ์  
	 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	สุทธิ		 	
   
ข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี   
ก�รแบ่งปันข�ดทุนสุทธิสำ�หรับปี   
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 	 	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม   

ก�รแบ่งปันข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี   
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	 	 	
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม   

ข�ดทุนต่อหุ้น   
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	 	 	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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2,260,000,000	 602,413,600	 226,000,000	 572,332,479	 3,660,746,079	 209,101,541	 3,869,847,620

        

    

        

    

-	 -	 -	 (2,598,277)	 (2,598,277)	 -	 (2,598,277)

2,260,000,000	 602,413,600	 226,000,000	 569,734,202	 3,658,147,802	 209,101,541	 3,867,249,343	 	

	 -	 -	 -	 (522,132,368)	 (522,132,368)	 (402,867,259)	 (924,999,627)	 	

         

2,260,000,000	 602,413,600	 226,000,000	 47,601,834	 3,136,015,434	 (193,765,718)	 2,942,249,716

        

2,260,000,000	 602,413,600	 226,000,000	 1,275,332,832	 4,363,746,432	 215,409,404	 4,579,155,836

        

    

        

    

-	 -	 -	 (4,645,479)	 (4,645,479)	 -	 (4,645,479)

        

2,260,000,000	 602,413,600	 226,000,000	 1,270,687,353	 4,359,100,953	 215,409,404	 4,574,510,357

-	 -	 -	 (587,957,066)	 (587,957,066)	 (6,307,863)	 (594,264,929)

-	 -	 -	 (112,996,085)	 (112,996,085)	 -	 (112,996,085)

2,260,000,000	 602,413,600	 226,000,000	 569,734,202	 3,658,147,802	 209,101,541	 3,867,249,343

5

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งบแสดงการ
เปล่ียนแปลง
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น งบการเงินรวม

กำาไรสะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ยอดคงเหลือต้นปี	ณ	วันท่ี	1	มกร�คม	พ.ศ.	2556

รายการปรับปรุงย้อนหลังจากการเปลี่ยนแปลง

	 ในนโยบายบัญชี

-	รายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย	

	 การบัญชีเรื่องเครื่องมือทางการเงินเกี่ยวกับ	

	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ยอดคงเหลือหลังร�ยก�รปรับปรุง

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2556

ยอดคงเหลือต้นปี	ณ	วันท่ี	1	มกร�คม	พ.ศ.	2555

รายการปรับปรุงย้อนหลังจากการเปลี่ยนแปลง

	 ในนโยบายบัญชี

-	รายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

	 การบัญชี	เรื่องเครื่องมือทางการเงินเกี่ยวกับ	

	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ยอดคงเหลือหลังร�ยก�รปรับปรุง

ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2555

หมายเหตุ

ทุนท่ีออกและ
เรียกชำาระแล้ว

บาท

จัดสรรแล้ว
สำารองตาม
กฎหมาย 

บาท

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่ 

บาท

รวม
ส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 

บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

บาท

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

ส่วนได้เสีย 
ท่ีไม่มีอำานาจ

ควบคุม
บาท
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รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

2,260,000,000	 	602,413,600	 226,000,000	 672,596,498	 3,761,010,098
        
        
        

-	 	 -	 -	 (2,598,277)	 (2,598,277)

2,260,000,000	 	602,413,600	 226,000,000	 669,998,221	 3,758,411,821
-	 	 -	 -	 (234,720,776)	 (234,720,776)

        
2,260,000,000	 	602,413,600	 226,000,000	 435,277,445	 3,523,691,045
        
2,260,000,000	 	602,413,600	 226,000,000	 1,313,994,476	 4,402,408,076
        
        
        
        

-	 	 -	 -	 (4,645,479)	 (4,645,479)
         
2,260,000,000	 	602,413,600	 226,000,000	 1,309,348,997	 4,397,762,597

-	 	 -	 -	 (526,354,691)	 (526,354,691)
-	 	 -	 -	 (112,996,085)	 (112,996,085)

        
2,260,000,000	 	602,413,600	 226,000,000	 669,998,221	 3,758,411,821

5

5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กำาไรสะสม
งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

ทุนท่ีออกและ
เรียกชำาระแล้ว

บาท

จัดสรรแล้ว
สำารองตาม
กฎหมาย  

บาท

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น

บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

บาท

ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

ยอดคงเหลือต้นปี	ณ	วันท่ี	1	มกร�คม	พ.ศ.	2556
รายการปรับปรุงย้อนหลังจากการเปลี่ยนแปลง
	 ในนโยบายบัญชี
-	รายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
	 การบัญชี	เรื่องเครื่องมือทางการเงินเกี่ยวกับ		
	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ยอดคงเหลือหลังร�ยก�รปรับปรุง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2556

ยอดคงเหลือต้นปี	ณ	วันท่ี	1	มกร�คม	พ.ศ.	2555
รายการปรับปรุงย้อนหลังจากการเปลี่ยนแปลง
	 ในนโยบายบัญชี
-	รายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
	 การบัญชี	เรื่องเครื่องมือทางการเงินเกี่ยวกับ		
	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ยอดคงเหลือหลังร�ยก�รปรับปรุง
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี
เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2555
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(1,047,249,338)	 (	574,958,948)	 (242,650,647)	 (507,754,250)
      
278,967,387	 	 300,118,325	 278,506,520	 282,938,743
8,710,431	 	 13,011,641	 8,710,431	 13,011,641

(15,254,602)	 	 (20,991,839)	 (11,937,717)	 (17,299,510)
		14,148,559	 	 24,253,722	 -	 -	 									 	
																			-	 	 				-	 2,023,486	 96,572,202
(1,698,588)	 	 1,819,593	 (1,698,588)	 1,819,593
13,038,285	 	 13,566,573	 12,403,383	 13,143,273
(3,613,756)	 	 600,000	 (3,613,756)	 600,000
(5,446,863)	 	 (4,444,031)	 (5,446,863)	 (4,444,031)
5,902,602	 	 (91,558)	 5,902,602	 (91,558)

926,283,470	 	 226,373,554	 -	 76,039,308
-	 	 -	 145,650,772	 7,601,251

88,139,160	 	 22,776,618	 88,139,160	 22,776,618
35,574,290	 	 (15,183,857)	 38,791,790	 (15,183,857)

      

	(16,565,533)	 	 25,401,582	 (17,334,123)	 25,712,884
-	 	 -	 (14,926,497)	 -

(224,185,930)	 	 1,142,754,380	 (224,185,930)	 1,142,754,380
(33,089,652)	 	 3,038,523	 (33,037,525)	 3,406,892

-	 	 -	 283,098	 35,266,956
-	 	 -	 (2,012,694)	 (21,560,312)

18,346,758	 	 (6,657,532)	 17,788,577	 (6,942,033)
  - - -
  
(3,657,106)		 (4,730,968)	 (3,657,106)	 (4,730,968)
(851,284)	 	 (1,296,565)	 (851,284)	 (1,296,565)
4,792,779	 	 (968,923)	 4,757,178	 (1,028,922)
(528,720)								 	(370,226,571)	 15,109,384	 (369,358,261)

(11,450,247)	 	 (39,190,745)	 (11,450,247)	 (39,190,745)
1,530,000	 	 (1,790,000)	 1,530,000	 (1,790,000)
	9,391,974	 	 (20,464,188)	 5,116,352	 (13,561,200)

(27,000,000)	 	 -	 (27,000,000)	 -
(11,196,606)	 	 (14,828,839)	 (11,196,606)	 (14,828,839)
(27,662,661)	 	 (22,257,369)	 (27,662,661)	 (22,257,369)

(139,221,797)	 	 675,632,578	 (13,949,511)	 680,325,321

(9,232,738)	 	 (13,214,298)	 (9,232,738)	 (13,214,298)
114,366,054	 	 (1,039,924)	 -	 (147,749)
44,118,504	 	 -	 44,118,504	 -

10,030,023	 	 661,378,356	 20,936,255	 666,963,274

23

27	(ก)

12
27	(ก)

17

24

29
17
18

(114,596,606)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
งบกระแส
เงินสด  
  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

ปรับปรุงใหม่

พ.ศ. 2555
บาท

ปรับปรุงใหม่หมายเหตุ

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น   
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้	 	 	
รายการปรับปรุง:   
	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย   
	 ดอกเบี้ยจ่าย	 	 	
	 ดอกเบี้ยรับ	 	 	
	 ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมค้า	 	 	
	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	
	 ค่าเผื่อสินค้าหมุนเวียนช้าและเสื่อมสภาพ	(กลับรายการ)	 	
	 ค่าเผื่อค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	 	 	
	 ค่าเผื่อวันลาพักร้อนประจำาปี	(กลับรายการ)   
	 กำาไรจากการจำาหน่ายที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์   
	 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	(กลับรายการ)	 	 	
	 ปรับลดบัญชีรายจ่ายในการสำารวจ   
	 ปรับลดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 	 	
	 สำารองหนี้สินเพื่อการบูรณะสิ่งแวดล้อม   
	 (กำาไร)	ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง 

ก�รเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินง�น  
ลูกหนี้การค้า	-	กิจการอื่น	 	 	
ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	
สินค้าคงเหลือ	 	 	
ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ	 	 	
ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	
เงินทดรองจ่ายให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 	 	
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 	 	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	
	 -	ค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองรอตัดบัญชี	 	 	
	 -	ค่าประกันความเส่ียงต่อสิ่งแวดล้อมรอตัดบัญชี		 	
	 -	อื่นๆ	 	 	
เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการอื่น	 	 	
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	 	 	
ค่าภาคหลวงค้างจ่าย	 	 	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	
ประมาณการหนี้สินคดีแคดเมียม	 	 	
สำารองหนี้สินเพื่อการบูรณะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริง  
สำารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่เกิดขึ้นจริง  
   
เงินสดได้มา	(ใช้ไป)	ในกิจกรรมดำาเนินงาน   

จ่ายดอกเบี้ย		 	
จ่ายภาษีเงินได้	 	 	
ภาษีเงินได้นิติบุคคลได้รับคืน	 	 	
   
เงินสดสุทธิได้ม�	(ใช้ไป)	จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 
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(1,047,249,338)	 (	574,958,948)	 (242,650,647)	 (507,754,250)
      
278,967,387	 	 300,118,325	 278,506,520	 282,938,743
8,710,431	 	 13,011,641	 8,710,431	 13,011,641

(15,254,602)	 	 (20,991,839)	 (11,937,717)	 (17,299,510)
		14,148,559	 	 24,253,722	 -	 -	 									 	
																			-	 	 				-	 2,023,486	 96,572,202
(1,698,588)	 	 1,819,593	 (1,698,588)	 1,819,593
13,038,285	 	 13,566,573	 12,403,383	 13,143,273
(3,613,756)	 	 600,000	 (3,613,756)	 600,000
(5,446,863)	 	 (4,444,031)	 (5,446,863)	 (4,444,031)
5,902,602	 	 (91,558)	 5,902,602	 (91,558)

926,283,470	 	 226,373,554	 -	 76,039,308
-	 	 -	 145,650,772	 7,601,251

88,139,160	 	 22,776,618	 88,139,160	 22,776,618
35,574,290	 	 (15,183,857)	 38,791,790	 (15,183,857)

      

	(16,565,533)	 	 25,401,582	 (17,334,123)	 25,712,884
-	 	 -	 (14,926,497)	 -

(224,185,930)	 	 1,142,754,380	 (224,185,930)	 1,142,754,380
(33,089,652)	 	 3,038,523	 (33,037,525)	 3,406,892

-	 	 -	 283,098	 35,266,956
-	 	 -	 (2,012,694)	 (21,560,312)

18,346,758	 	 (6,657,532)	 17,788,577	 (6,942,033)
  - - -
  
(3,657,106)		 (4,730,968)	 (3,657,106)	 (4,730,968)
(851,284)	 	 (1,296,565)	 (851,284)	 (1,296,565)
4,792,779	 	 (968,923)	 4,757,178	 (1,028,922)
(528,720)								 	(370,226,571)	 15,109,384	 (369,358,261)

(11,450,247)	 	 (39,190,745)	 (11,450,247)	 (39,190,745)
1,530,000	 	 (1,790,000)	 1,530,000	 (1,790,000)
	9,391,974	 	 (20,464,188)	 5,116,352	 (13,561,200)

(27,000,000)	 	 -	 (27,000,000)	 -
(11,196,606)	 	 (14,828,839)	 (11,196,606)	 (14,828,839)
(27,662,661)	 	 (22,257,369)	 (27,662,661)	 (22,257,369)

(139,221,797)	 	 675,632,578	 (13,949,511)	 680,325,321

(9,232,738)	 	 (13,214,298)	 (9,232,738)	 (13,214,298)
114,366,054	 	 (1,039,924)	 -	 (147,749)
44,118,504	 	 -	 44,118,504	 -

10,030,023	 	 661,378,356	 20,936,255	 666,963,274

15,429,553	 20,948,828	 12,036,619	 17,267,642

(362,201,991)	 (362,050,020)	 (361,998,828)	 (361,920,270)

5,609,206	 4,866,586	 5,609,206	 4,866,584

(6,925,207)	 (6,070,508)	 (2,840,063)	 (96,756)

(348,088,439)	 (342,305,114)	 (347,193,066)	 (339,882,800)

(10,678,854)	 96,623,728	 (10,678,854)	 96,623,728

9,519,090	 8,177,387	 -	 -

(68,340)	 (113,207,933)	 (68,340)	 (113,207,933)

(1,228,104)	 (8,406,818)	 (10,747,194)	 (16,584,205)

(7,999,204)	 1,730,240	 (7,999,204)	 1,730,240

(347,285,724)	 312,396,664	 (345,003,209)	 312,226,509

1,026,571,357	 714,174,693	 879,628,792	 567,402,283

679,285,633	 1,026,571,357	 534,625,583	 879,628,792

11

27	(ญ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

ปรับปรุงใหม่

พ.ศ. 2555
บาท

ปรับปรุงใหม่หมายเหตุ

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมลงทุน   

ดอกเบี้ยรับ	 	 	

เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน		อาคารและอุปกรณ์	 	

เงินสดรับจากการจำาหน่ายที่ดิน		อาคารและอุปกรณ ์ 

เงินสดจ่ายสำาหรับค่าใช้จ่ายในการสำารวจ  

 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  

 

กระแสเงินสดจ�กกิจกรรมจัดห�เงิน   

เงินสดรับ	(จ่าย)	เงินกู้ยืมระยะสั้น

	 จากสถาบันการเงิน	

เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น		 	

เงินปันผลจ่าย	 	 	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงิน  

 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสด	

	 และรายการเทียบเท่าเงินสด	 	

   

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดเพิ่มขึ้น	

	 (ลดลง)	-	สุทธิ	   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	 	

 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดสิ้นปี
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1.  ข้อมูลทั่วไป

บริษัท	ผาแดงอินดัสทร	ี จำากัด	 (มหาชน)	 “บริษัท”	ก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี	 10	 เมษายน	พ.ศ.	 2524	และได้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	พ.ศ.	2530

บริษัทมีสำานักงานใหญ่อยู่ที่ชั้น	 26-27	 อาคารซีทีไอทาวเวอร์	 เลขที่	 191/18-25	 ถนนรัชดาภิเษก	 เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร	และมีเหมืองแร่สังกะสีและโรงถลุงสังกะสีอยู่ที่จังหวัดตากและโรงผลิตแคลไซน์ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง

การประกอบการธุรกิจของบริษัท	บริษัทย่อย	และบริษัทร่วมค้า	(“กลุ่มบริษัท”)	มีดังนี้

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบรษิทัได้รบัการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วันที	่18	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557

บริษัท
บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)

บริษัทย่อย
บริษัท	ผาแดงพร็อพเพอร์ตี้ส์	จำากัด
บริษัท	ภูเทพ	จำากัด	
บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	(ประเทศลาว)	จำากัด
บริษัท	ผาแดงอินเตอร์เนชั่นแนล	ไมนิ่ง	จำากัด

บริษัท	เซาท์อีส	เอเชีย	เมทัลส์	จำากัด
บริษัท	ต้นสังกะสี	จำากัด

บริษัทร่วมค้�
บริษัท	แม่สอดพลังงานสะอาด	จำากัด

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
การทำาเหมืองแร่และถลุงโลหะสังกะสี		ผลิตภัณฑ์หลัก 

							ของบริษัท	คือ	โลหะสังกะสีแท่งและโลหะสังกะสีผสม

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
ให้บริการอสังหาริมทรัพย์
สำารวจแร่ทองแดงพื้นฐาน
สำารวจแร่สังกะสีและทำาเหมืองแร่ที่ประเทศลาว
สำารวจและพัฒนาเหมืองแร่ในประเทศเวียดนาม	
(หยุดดำาเนินงาน)
จำาหน่ายแร่โลหะพื้นฐานและผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ	
สำารวจแร่	ทำาเหมืองแร่และผลิตโลหะพื้นฐาน

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ
ผลิตและจำาหน่ายเอทานอลและไฟฟ้า

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงินรวม
และงบการเงิน
เฉพาะบริษัท

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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2.  นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

นโยบายการบัญชีหลักที่ใช้ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินของกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

2.1  เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัได้จดัทำาข้ึนตามหลักการบญัชท่ีีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญัตกิารบญัช	ี
พ.ศ.	 2543	ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	และข้อ
กำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำาและนำาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน	ยกเว้นนโยบายการบัญชีข้อ	2.11	เรื่องค่าใช้จ่ายการบูรณะและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม	ข้อ	2.14	เรื่องผลประโยชน์
พนักงาน	และข้อ	2.18	เรื่องเครื่องมือทางการเงิน

การจัดทำางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	กำาหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี
ท่ีสำาคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำาขึ้นตามกระบวนการในการนำานโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือ
ปฏิบัติ	 และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร	หรือความซับซ้อน	 หรือข้อสมมติฐานและประมาณการท่ีมี 
นัยสำาคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	3

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทำาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย	 
ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน	 ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทย 
เป็นหลัก

2.2  มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการบัญชี
ใหม่ และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

ก)	 มาตรฐานการบญัชใีหม	่มาตรฐานการบญัชท่ีีมกีารปรบัปรงุและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมท่ีเ่ก่ียวขอ้ง
ซึ่งมีผลบังคับใช้	ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556	และเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท	มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12	 	 	 เรื่อง	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	 เรื่อง	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	

	 	 	 	 	 	 								ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	8	 เรื่อง	ส่วนงานดำาเนินงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 12	กำาหนดให้กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี	ซึ่งประกอบไปด้วยภาษีเงินได้
งวดปัจจบัุนและภาษเีงินได้รอการตัดบญัช	ีนโยบายการบญัชใีหมไ่ด้เปดิเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ	2.13	และ
การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท	 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555	และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุด 
วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555	

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับนี้ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทคือ	
เรือ่งการพิจารณาสกลุเงนิหลกัทีใ่ชใ้นการดำาเนนิงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจหลกัซึง่กิจการดำาเนินอยู่	กลุม่บรษิทัได้
พิจารณาและไดข้้อสรปุว่าสกุลเงนิท่ีใชใ้นการดำาเนนิงานของกลุม่บรษิทัเปน็สกุลเงนิบาท	ดงันัน้การถือปฏบิตัติามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่	21	จึงไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์	หนี้สินและกำาไรสะสมของกลุ่มบริษัท	นโยบายการบัญชีใหม่ได้เปิดเผย
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	2.5

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที	่8	กำาหนดการนำาเสนอสว่นงานดำาเนินงานในลกัษณะเดยีวกับรายงานนำาเสนอ
ให้แก่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน	 นโยบายการบัญชีใหม่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ข้อ	2.19	ทั้งนี้	การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมูลเท่านั้น

ข)	 การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง	ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้และกลุ่มบริษัทยังไม่ได้นำามาถือ
ปฏิบัติ

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี	 การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2557

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1		 (ปรับปรุง	2555)	 	 เรื่อง	การนำาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	7		 (ปรับปรุง	2555)	 	 เรื่อง	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	12		 (ปรับปรุง	2555)	 	 เรื่อง	ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	17		 (ปรับปรุง	2555)	 	 เรื่อง	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	18		 (ปรับปรุง	2555)	 	 เรื่อง	รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19		 (ปรับปรุง	2555)	 	 เรื่อง	ผลประโยชน์พนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	21		 (ปรับปรุง	2555)	 	 เรือ่ง	ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น
	 	 	 	 	 	 	 							เงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	28		 (ปรับปรุง	2555)	 	 เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	31		 (ปรับปรุง	2555)	 	 เรื่อง	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	 	
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	34		 (ปรับปรุง	2555)	 	 เรื่อง	งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	38		 (ปรับปรุง	2555)	 	 เรื่อง	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	8		 (ปรับปรุง	2555)	 	 เรื่อง	ส่วนงานดำาเนินงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	1	(ปรับปรุง	2555)	มีการอธิบายให้ชัดเจนข้ึนสำาหรับลักษณะการแปลงสภาพท่ีการตัดสินใจ
เป็นของผู้ถือตราสารไม่มีผลกระทบกับการจัดประเภทของหนี้สินสำาหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีแปลงสภาพได้	นอกจากนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 1	 ยังได้อธิบายส่วนประกอบของส่วนของเจ้าของว่ากิจการอาจแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	 แต่ละรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
อย่างใดอย่างหนึ่งได้	การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 7	 (ปรับปรุง	 2555)	 ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนข้ึนเก่ียวกับกระแสเงินสดในกิจกรรมลงทุน	 

จะต้องส่งผลให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินเท่านั้นจึงสามารถจัดประเภทเป็นกิจกรรมลงทุนการปรับปรุง
มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 12	 (ปรับปรุง	 2555)	 ได้มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อยกเว้นของหลักการท่ีมีอยู่สำาหรับการวัด
มูลค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการ
ลงทุนซ่ึงวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	12	ฉบับท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันกำาหนดให้กิจการวัดค่าภาษีเงินได้
รอการตดับญัชท่ีีเก่ียวขอ้งกับสนิทรพัย์โดยขึน้กับการคาดการณ์ของกิจการเก่ียวกับมลูคา่ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืจากมลูคา่ตาม
บญัชขีองสนิทรพัย์จากการใชห้รอืจากการขาย	การปรบัปรงุมาตรฐานฉบบัน้ีไดม้กีารเพ่ิมเตมิเก่ียวกับข้อสมมตฐิานว่า	ราคา
ตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้มูลค่ายุติธรรมคาดว่าจะได้รับคืนโดยการขาย	นอกจากนี้ 
ได้มีการรวมการตีความฉบับท่ี	 21	 เรื่องภาษีเงินได้	 เรื่องการได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิดค่าเส่ือมราคาที่ตีราคา
ใหม่	เป็นส่วนของมาตรฐานฉบับที่	12	(ฉบับปรับปรุง	2555)	การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงิน
ของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานฉบับที่	 17	 (ปรับปรุง	 2555)	 ได้มีการตัดแนวทางปฏิบัติสำาหรับการเช่าที่ดินซึ่งมีอายุการใช้งานไม่จำากัด 
ให้เป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน	มาตรฐานได้มีการแก้ไขโดยมีการทำาให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการเช่าที่ดินและอาคารโดยจะต้อง
มกีารพิจารณาแยกจากกันวา่	ควรจดัประเภทเปน็สญัญาเชา่การเงินหรือสญัญาเชา่ดำาเนนิงานโดยใชห้ลกัการท่ัวไปท่ีกลา่ว
ในมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	17	การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2555)	ได้ตัดภาคผนวกของมาตรฐานการบัญชีของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	18	การ
ปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 19	 (ปรับปรุง	 2555)	 ได้มีการตัดข้อความในส่วนของการปฏิบัติในช่วงเปล่ียนแปลงของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	19	ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันออก	การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่ม
บริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2555)	ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี	ผลสะสมของผลต่าง
จากอัตราแลกเปลี่ยนรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับการจำาหน่ายหรือการจำาหน่ายบางส่วนของหน่วยงานในต่างประเทศ	วิธีการ
ทางบญัชดีงักลา่วตอ้งใชวิ้ธีการปรบัไปข้างหน้าซึง่มผีลบงัคบัใชส้ำาหรบัรอบระยะเวลาทีม่วีนัเริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี	1	มกราคม	
พ.ศ.	2554	เป็นต้นไป	การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2555)	ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นสำาหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีจาก
วิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการมาตรฐานการบัญชี	 กำาหนดให้มีการปรับปรุงโดยวิธีย้อนหลัง	
กรณีที่กิจการสูญเสียอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญ	ส่วนได้เสียในบริษัทดังกล่าวที่คงเหลืออยู่ต้องวัดมูลค่าด้วยวิธียุติธรรม	การ
ปรับปรุงเรื่องนี้ต้องใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเร่ิมในหรือหลังวันที่	 1	มกราคม	
พ.ศ.	2554	เป็นต้นไป	การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2555)	ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นสำาหรับการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีจาก
วิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มาตรฐานการบัญชีกำาหนดให้มีการปรับปรุงการเปล่ียนแปลง
โดยวิธีย้อนหลัง	กรณีที่กิจการสูญเสียการควบคุมร่วมได้เสียในบริษัทดังกล่าวท่ีคงเหลืออยู่ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรม	การ
ปรับปรุงเรื่องนี้ต้องใช้วิธีปรับไปข้างหน้าซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเร่ิมในหรือหลังวันที่	 1	มกราคม	
พ.ศ.	2554	เป็นต้นไป	การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่34	(ปรบัปรงุ	2555)	ไดม้กีารเนน้หลกัการของการเปดิเผยท่ีมอียู่ในปจัจบุนัสำาหรบัเหตกุารณ์
และรายการท่ีมีสาระสำาคัญ	มีการเพ่ิมเติมข้อกำาหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลให้ครอบคลุมการเปิดเผยเก่ียวกับการ
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เปลีย่นแปลงมลูคา่ยุตธิรรม	(ถ้าหากมสีาระสำาคญั)	และตอ้งมกีารปรบัขอ้มลูท่ีเกีย่วขอ้งใหเ้ปน็ปจัจบุนัจากขอ้มลูลา่สดุของ
รายงานประจำาปี	การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2555)	ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้จากการ
รวมธุรกิจอาจตอ้งมกีารแบง่แยกได	้แต่จะรวมไดเ้ฉพาะกับสนิทรพัย์หรอืหน้ีสนิทีส่ามารถระบไุดใ้นสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งเท่านัน้	
ในกรณีดังกลา่วสนิทรพัย์ไมม่ตัีวตนต้องรบัรูแ้ยกต่างหากจากคา่ความนิยมแตส่ามารถรวมกับสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีเ่ก่ียวข้อง
ได้		สนิทรพัย์ไมม่ตีวัตนอาจรบัรูร้วมกันเปน็สนิทรพัย์ชดุเดยีวโดยท่ีสินทรัพย์แตล่ะรายการมอีายุการใหป้ระโยชนเ์ชงิเศรษฐกิจ
ที่ใกล้เคียงกัน	การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัท่ี	8	(ปรบัปรุง	2555)	มกีารอธิบายให้ชดัเจนข้ึนว่ากิจการจะเปดิเผยการวัดมลูคา่
ของสินทรัพย์ของแต่ละส่วนงาน	 เมื่อมีการรายงานการวัดมูลค่านั้นให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน 
การปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริษัท

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตคีวามมาตรฐานการบญัชท่ีีมผีลบงัคบัใชส้ำาหรบัรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	1	 เร่ือง	การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน
	 การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	4	 เร่ือง	การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	5	 เร่ือง	สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน	การบูรณะ	

	 และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	10	 เร่ือง	งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	12	 เร่ือง	ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	29		 	 เร่ือง	การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที	่1	กำาหนดวิธีปฏิบตัทิางบญัชสีำาหรบัหนีส้นิทีเ่กิดขึน้จากการรือ้ถอน	
การบูรณะ	และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	ที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในประมาณการระยะเวลา	หรือจำานวนของ
ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจซึ่งนำามาจ่ายชำาระภาระผูกพัน	หรือการเปล่ียนแปลงอัตราคิดลด	 ผู้บริหารของกิจการ 
อยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที	่4	กำาหนดใหมี้การพิจารณาว่าข้อตกลงเปน็หรือประกอบดว้ยสญัญา
เชา่หรอืไมโ่ดยอา้งองิจากเน้ือหาของข้อตกลง	การตคีวามน้ีกำาหนดใหป้ระเมนิว่าขอ้ตกลงเขา้เงือ่นไขตอ่ไปนีห้รอืไม	่(1)	การ
ปฏิบัติตามข้อตกลงขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ที่เฉพาะเจาะจง	และ	(2)	ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการให้สิทธิในการใช้สินทรัพย์
นั้น	การตีความฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	 5	 กำาหนดวิธีปฏิบัติทางบัญชีในงบการเงินของผู้ลงทุนสำาหรับ 
ส่วนได้เสียจากกองทุนเพ่ือการรื้อถอน	ซึ่งสินทรัพย์ของกองทุนมีการจัดการแยกต่างหาก	และมีการจำากัดสิทธิของผู้ลงทุน
ในการเข้าถึงสินทรัพย์ของกองทุน	การตีความฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	10	กำาหนดว่าห้ามกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่า
ความนิยมที่เคยรับรู้ในงวดระหว่างกาลงวดก่อน	การตีความฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
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รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี	12	เก่ียวข้องกับข้อตกลงสมัปทานบริการระหว่างภาครัฐกับเอกชน
ในการให้บริการสาธารณะโดยท่ีเอกชนได้เข้าร่วมในการสร้าง	การลงทุน	 การดำาเนินงาน	และการบำารุงรักษาโครงสร้าง 
พื้นฐานสำาหรับบริการสาธารณะ	การตีความฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี	 29	กำาหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับข้อตกลงสัมปทานบริการระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชน	การตีความฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม	่ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ำาหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ตน้ในหรอืหลงัวันที	่1	มกราคม	
พ.ศ.	2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	4	 เรื่อง	สัญญาประกันภัย

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	 4	 ถือปฏิบัติกับสัญญาประกันภัยท้ังหมด	 (รวมถึงสัญญาประกันภัยต่อ) 
ที่กิจการเป็นผู้ออกและสัญญาประกันภัยต่อที่กิจการถือไว้	มาตรฐานฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

2.3  บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และส่วนได้เสียในบริษัทร่วมค้า

(1)	บริษัทย่อย

บริษัทย่อย	หมายถึงกิจการ	 (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ)	 ท่ีบริษัทมีอำานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำาเนินงาน	
และโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง	 ในการประเมินว่าบริษัทมีการควบคุมบริษัทอื่นหรือไม่	
กิจการตอ้งพิจารณาถึงการมอียู่และผลกระทบจากสทิธิในการออกเสยีงทีเ่ปน็ไปไดท้ีกิ่จการสามารถใชส้ทิธิหรอืแปลงสภาพ
ตราสารนัน้ในปจัจบุนัรวมถึงสทิธิในการออกเสยีงทีเ่ปน็ไปไดซ้ึง่กจิการอืน่ถืออยู่ด้วย	บรษิทัรวมงบการเงนิของบรษิทัย่อยไว้
ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอำานาจควบคุมหมดไป

เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงด้วยวิธีราคาทุน

รายละเอียดของบริษัทย่อยหลักของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	27	(ก)

(2)	บริษัทร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าแสดงในงบการเงินรวมโดยวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมค้าแสดงในงบการเงินเฉพาะบริษัทโดยแสดงด้วยราคาทุน

รายละเอียดของบริษัทร่วมค้าหลักได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	27	(ก)
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2.4  เงินลงทุนทั่วไป

กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า	 คือเงินลงทุนทั่วไป	การจัด
ประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน	ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำาหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำาหรับเงินลงทุน	ณ	 เวลา
ลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ

เงินลงทุนทั่วไป	คือเงินลงทุนในบริษัทที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับและแสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่า

การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี	ณ	วันที่ซื้อขายซึ่งเป็นวันที่กลุ่มบริษัทตกลงที่จะซื้อหรือขายเงินลงทุน	ต้นทุน
ของเงินลงทุนให้รวมไปถึงต้นทุนการจัดทำารายการ	

กลุ่มบริษัทจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนน้ันอาจมีการด้อยค่าเกิดข้ึน	หากราคาตาม
บญัชขีองเงนิลงทนุสงูกว่ามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื	กลุม่บรษิทัจะบนัทึกรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่รวมไวใ้นกำาไรหรือ
ขาดทุน	

ในการจำาหนา่ยเงนิลงทนุ	ผลตา่งระหวา่งผลตอบแทนสุทธทิีไ่ดร้ับจากการจำาหนา่ยเมื่อเปรียบเทยีบกบัราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำาไรหรือขาดทุน	

2.5  การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

(ก)	สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำาเสนองบการเงิน

รายการทีร่วมในงบการเงนิของแตล่ะบรษิทัในกลุม่บรษิทัถูกวัดมลูคา่โดยใชส้กุลเงนิของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
หลักท่ีกลุ่มบริษัทดำาเนินงานอยู่	 (สกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงาน)	 งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท	ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ 
ในการดำาเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำาเสนองบการเงินของกลุ่มบริษัท

(ข)	 รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่เกิด
รายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่	 รายการกำาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำาระที่
เปน็เงนิตราตา่งประเทศ	และทีเ่กิดจากการแปลงค่าสนิทรพัย์และหน้ีสนิทีเ่ปน็ตวัเงนิซึง่เปน็เงนิตราตา่งประเทศ	ไดบ้นัทึกไว้
ในกำาไรหรือขาดทุน	

เม่ือมกีารรบัรูร้ายการกำาไรหรอืขาดทนุของรายการท่ีไมเ่ปน็ตัวเงนิไว้ในกำาไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่	องค์ประกอบของอตัรา
แลกเปลีย่นทัง้หมดของกำาไรหรอืขาดทนุนัน้จะรบัรูไ้ว้ในกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ดว้ย	ในทางตรงขา้มการรบัรูก้ำาไรหรอืขาดทนุ
ของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำาไรหรือขาดทุน	 องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนท้ังหมดของกำาไรหรือขาดทุนน้ันจะ 
รับรู้ไว้ในกำาไรหรือขาดทุนด้วย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท



77

รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

2.6  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายรวมถึงเงินสด 
ในมือ	 เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	หรือเงินลงทุนระยะสั้นอื่นท่ีมีสภาพคล่องสูงซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือน
นับจากวันทีไ่ด้มา	เงินเบิกเกนิบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของหนีส้ินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะบริษัท

2.7  ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้	 และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจำานวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้
สงสยัจะสญูซึง่ประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลอื	ณ	วันสิน้ป	ีคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูหมายถึงผลตา่งระหว่างราคาตาม
บญัชขีองลกูหน้ีการค้าเปรยีบเทียบกับมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัจากลูกหน้ีการค้า	หนีสู้ญทีเ่กิดข้ึนจะรับรู้ไว้ในกำาไรหรือขาดทนุ	
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2.8  สินค้าคงเหลือ

สนิค้าคงเหลอืแสดงด้วยราคาทุนหรอืมลูค่าสทุธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำา่กว่า	ราคาทนุของสนิค้าคำานวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก	ต้นทุนของการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการซื้อสินค้านั้น	 เช่น	ค่า
อากรขาเข้าและค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไข	ส่วนลดจากการรับประกันสินค้า	หรือส่วนลดการนำา
บัตรส่วนลดไปขึ้นเป็นเงินสด	ต้นทุนของสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำาประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ	 (หัวแร่สังกะสีซัลไฟด์	
และแร่สังกะสีซิลิเกต)	 ค่าแรงทางตรง	ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง	และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การดำาเนินงาน
ตามปกต	ิแต่ไม่รวมต้นทนุการกู้ยืม	มลูค่าสทุธิทีจ่ะได้รับประมาณจากราคาปกติทีค่าดว่าจะขายได้ของธุรกิจหกัด้วยค่าใช้จ่าย
ท่ีจำาเป็นเพ่ือให้สินค้านั้นสำาเร็จรูปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย	 กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าเก่า	 
ล้าสมัย	หรือเสื่อมคุณภาพเท่าที่จำาเป็น	

อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองแสดงในราคาทุนถัวเฉล่ียถ่วงนำ้าหนัก	 กลุ่มบริษัทมีการพิจารณาตั้งค่าเผ่ือสำาหรับสินค้า 
ล้าสมัย	สินค้าหมุนเวียนช้าและสินค้าเสื่อมสภาพโดยการสอบทานยอดสินค้าคงเหลือ	ณ	วันสิ้นปี

2.9  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	บันทึกด้วยราคาทุนซึ่งคำานวณจากราคาซื้อสินทรัพย์	 ท้ังท่ีเป็นเงินสดและจำานวนเทียบเท่า
เงินสด	บวกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการทำาให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสถานที่และในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์	
สำาหรับสินทรัพย์ที่กลุ่มบริษัทสร้างขึ้นเอง	ราคาทุนของสิ่งก่อสร้างประกอบด้วย	ค่าวัสดุ	ค่าแรงงานทางตรง	และค่าใช้จ่าย
อืน่ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการก่อสรา้ง	ซึง่สามารถปนัสว่นใหกั้บสนิทรพัย์นัน้ไดอ้ย่างเปน็ระบบ	สินทรัพย์ทกุประเภทแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม	ยกเว้นที่ดินซึ่งไม่ได้คำานวณค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำานวณด้วยวิธีเส้นตรงเพ่ือตัดจำาหน่ายราคาทุนของสินทรัพย์แต่ละประเภทยกเว้นท่ีดิน	หรือปรับมูลค่า
ของสินทรัพย์ให้เท่ากับมูลค่าซากของสินทรัพย์เหล่านั้นตลอดอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้
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ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
เครื่องจักร	และเครื่องมือหนัก
อุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
ยานพาหนะ

สินทรัพย์เพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพเหมืองและบ่อกากแร่ตัดค่าเสื่อมราคาตามหน่วยที่ทำาการผลิตเทียบสัดส่วนกับปริมาตร
บรรจุของบ่อกากแร่	

การปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์จะมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสม
ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	 มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนทันที	

การซ่อมแซมและบำารุงรักษาจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนระหว่างงวดบัญชีท่ีเกิดรายการน้ัน	 ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีข้ึน
ท่ีสำาคัญจะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรับปรุงน้ันจะทำาให้กลุ่ม
บริษัทได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุง	 สินทรัพย์ที่ได้มาจากการปรับปรุงหลักจะตัด 
ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง		

รายการกำาไรและขาดทุนจากการจำาหน่ายคำานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจำาหน่าย
สินทรัพย์กับราคาตามบัญชีและจะรับรู้บัญชีผลกำาไรหรือขาดทุนไว้ในกำาไรหรือขาดทุน

2.10  ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและได้มาซึ่งแหล่งแร่ 

คา่ใช้จ่ายในการสำารวจจะถูกต้ังพักไว้ในบญัชโีดยแบง่แยกตามแตล่ะพ้ืนทีท่ีจ่ะก่อใหเ้กิดประโยชน์และใชห้ลักผลความ
สำาเร็จในการบันทึกบัญชีเพื่อปรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว	

ค่าใช้จ่ายในการสำารวจจะถูกบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งสองข้อ	ดังต่อไปนี้

-	 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นคาดว่าจะได้รับคืนตลอดที่การพัฒนายังคงประสบผลสำาเร็จ	และยังสามารถหาผลประโยชน์ได้ 
	 ในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์	หรือโดยการจำาหน่ายพื้นที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์และ/หรือ

-	 การสำารวจในพ้ืนท่ีท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ยังไม่ถึงข้ันท่ีจะประเมินได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีแร่อยู่หรือมีมูลค่าท่ีคาดว่า 
	 จะได้รับคืนทางเศรษฐกิจและการสำารวจยังคงดำาเนินอยู่ในพื้นที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์

ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นจะทำาการตัดจำาหน่ายหรือพิจารณาต้ังสำารองเป็นค่าใช้จ่ายตามความเห็น
ของผู้บริหารว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่สามารถได้รับคืน

ปี
5-20
20-25
8-20
3-5
5
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เมือ่กลุม่บรษิทัเริม่พัฒนาและดำาเนินการผลติ		คา่ใชจ้า่ยในการสำารวจดงักลา่วจะถูกตดัจำาหน่ายตามวิธีเสน้ตรงตลอด
อายุทางเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์	สำาหรับค่าธรรมเนียมสัมปทานเหมืองแร่และค่าใช้จ่ายในการได้มาซ่ึงแหล่งแร่	
มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ	 5-16	 ปี	 และจะถูกตัดจำาหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์หรืออายุของเหมืองแร่ 
แล้วแต่อันใดจะถึงกำาหนดก่อน

2.11  ค่าฟ้ืนฟูสิง่แวดล้อม ค่าประกนัความเสีย่งต่อสิง่แวดลอ้ม และค่าใชจ่้ายเพือ่การบรูณะสภาพ-
แวดล้อม

ตามเงือ่นไขในสมัปทานการทำาเหมอืงและผลติแร่ไดก้ำาหนดใหก้ลุม่บรษิทัตอ้งฟ้ืนฟูปรบัสภาพพ้ืนทีบ่รเิวณท่ีทำาเหมอืง
และผลติแรใ่หก้ลบัสูส่ภาพเดมิ	กลุม่บรษิทัรบัรูป้ระมาณการสำาหรบัการฟ้ืนฟูและคา่ประกันความเสีย่งต่อสภาพแวดลอ้มที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีของสินทรัพย์เพ่ือการบูรณะและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมโดยประมาณการต้นทุนของการรื้อถอน
ของสนิทรพัย์ท่ีใชใ้นเหมอืงและสนิทรพัย์เพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพเหมอืง	คา่ขนย้ายของสนิทรัพย์ทีเ่ก่ียวข้องและคา่ใชจ้า่ยในการ
บูรณะพื้นที่ได้ถูกบันทึกรวมอยู่ในต้นทุนของสินทรัพย์เพื่อการบูรณะ	 ซึ่งจะสอดคล้องกับสำารองหนี้สินสำาหรับการประมาณ
ต้นทุนดังกล่าว	ณ	วันแรกที่ภาระผูกพันเกิดขึ้น	

กลุ่มบริษัทพิจารณาตัดจำาหน่ายค่าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	และค่าประกันความเส่ียงต่อส่ิงแวดล้อมรอตัดบัญชีดังกล่าว
โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์ของพ้ืนที่ทำาเหมืองและตัดจำาหน่ายสินทรัพย์เพ่ือการฟื้นฟูสภาพเหมืองด้วยวิธี
หน่วยผลผลติ	กลุม่บรษิทัทบทวนการตัง้สำารองค่าใช้จ่ายดงักล่าวอย่างสมำา่เสมอและปรบัปรงุผลการเปลีย่นแปลงในสำารอง 
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

กลุม่บรษิทัจะประเมนิสนิทรพัย์ท่ีเก่ียวขอ้งและสำารองหนีสิ้นสำาหรบัการบรูณะและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมทกุส้ินงวด	บญัช	ี
สำารองหนี้สินจะคำานวณจากการประมาณการที่ดีที่สุดของมูลค่าปัจจุบันตามภาระผูกพัน	ณ	วันสิ้นงวดตามข้อกำาหนดของ
กฎหมาย	ข้อบังคับและเทคโนโลยีในขณะน้ัน	โดยใช้อัตราต้นทุนทางการเงินเฉล่ียของกิจการ	ณ	วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
จากประมาณการเงินสดในอนาคตออกตามอายุที่เหลือของสำารองนั้น

หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการของค่าใช้จ่ายการบูรณะ	 การฟ้ืนฟูและต้นทุนของการรื้อถอน	 รายการปรับปรุง 
จะถูกปรับกับมูลค่าสำารองหนี้สิน	และสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่บันทึกอยู่	ผลกระทบดังกล่าวจะถูก
รบัรูอ้ยูใ่นกำาไรหรอืขาดทุนโดยวิธีการเปลีย่นทนัทตีามอายุการใชง้านท่ีเหลอือยู่	ตน้ทนุทางการเงนิทีเ่กิดจากการคดิลดมลูคา่
ปัจจุบันของประมาณการดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.12  การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด	(เช่น	ค่าความนิยม)	ซึ่งไม่มีการตัดจำาหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า
เปน็ประจำาทกุป	ีสนิทรพัย์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนทีม่อีายกุารใชง้านจำากัดจะมกีารทบทวนการดอ้ยคา่	เมือ่มเีหตกุารณ์หรอื
สถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	ซึ่งหมายถึงจำานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้	สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้	เพื่อวัตถุประสงค์ของ
การประเมินการด้อยค่า	สินทรัพย์นอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว	จะถูกประเมิน
ความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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2.13  ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับงวดประกอบด้วย	ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ภาษีเงินได้
จะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน	ยกเว้นส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	หรือรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น	 ในกรณีน้ี
ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามลำาดับ

ภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนัคำานวณจากอตัราภาษตีามกฎหมายภาษอีากรท่ีมผีลบงัคบัใชอ้ยู่	หรือทีค่าดได้คอ่นข้างแน่
ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทได้ดำาเนินงาน
และเกิดรายได้ทางภาษี	ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด	ๆ	โดยคำานึงถึงสถานการณ์
ที่สามารถนำากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับการตีความ	และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร	หากคาดว่า
จะต้องจ่ายชำาระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้ังเต็มจำานวนตามวิธีหน้ีสิน	 เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และ 
หนี้สิน	และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน	อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจาก
การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินท่ีเกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ	และ	ณ	 วันที่เกิดรายการ	
รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำาไรทางบัญชีและกำาไร	(ขาดทุน)	ทางภาษี	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำานวณจากอัตราภาษี	
(และกฎหมายภาษอีากร)	ทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่	หรอืทีค่าดไดค้อ่นข้างแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน	
และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำาไปใช้เม่ือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้องได้รับประโยชน์	หรือหน้ีสินภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำาระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำาไรทางภาษีเพียงพอที่จะ
นำาจำานวนผลต่างชั่วคราวน้ันมาใช้ประโยชน์	กลุ่มบริษัทได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าท่ีต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของ
การกลบัรายการผลตา่งชัว่คราวและการกลบัรายการผลตา่งชัว่คราวมคีวามเปน็ไปไดค่้อนขา้งแนว่่าจะไมเ่กิดข้ึนไดภ้ายใน
ระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต	

สนิทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกันก็ตอ่เมือ่กจิการมสีทิธิตาม
กฎหมายทีจ่ะนำาสนิทรพัยภ์าษเีงินไดข้องงวดปจัจบุนัมาหกักลบกับหน้ีสนิภาษเีงนิไดข้องงวดปจัจบุนั	และทัง้สนิทรพัย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเก่ียวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี 
หน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซ่ึงต้ังใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย์ภาษี
เงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

2.14  ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุม่บรษิทัมท้ัีงโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์	กลุม่บรษิทัจดัใหม้กีองทุนสำารองเลีย้งชพีซึง่เปน็แผนการ
จ่ายสมทบตามที่กำาหนดไว้	สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท	กองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มบริษัทตามจำานวนร้อยละของเงินเดือนพนักงาน 
เงินสมทบจ่ายกองทุนสำารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเกิดรายการน้ัน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท



81

รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

สำาหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบำาเหน็จบำานาญท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน	 ซึ่งจะกำาหนดจำานวนเงิน 
ผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ	โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย	เช่น	อายุ	จำานวนปีที่ให้บริการ	และ
ค่าตอบแทน	

หนี้สินสำาหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน	ณ	วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานปรับปรุงด้วยต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้	ภาระผูกพันนี้คำานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ	
ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	 ซึ่งมูลค่าปัจจุบันของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแส
เงนิสดออกในอนาคต	โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพันธบตัรรฐับาล	ซึง่เปน็สกุลเงนิเดยีวกับสกุลเงนิทีจ่ะจา่ยภาระ
ผูกพัน	และวันครบกำาหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ต้องชำาระภาระผูกพันกองทุนบำาเหน็จบำานาญ	

กำาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดขึ้นจากการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง 
ข้อสมมติฐาน	จะต้องรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงวดที่เกิด

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง

ผลประโยชนเ์มือ่เลกิจา้งจะจา่ยเมือ่กลุม่บรษิทัยกเลกิการจา้งงานก่อนวันเกษยีณตามปกต	ิหรอืเสนอทีจ่ะใหผ้ลประโยชน์
เมือ่เลกิจา้ง	เพ่ือสนบัสนุนการออกจากงานด้วยความสมคัรใจของพนกังาน	กลุม่บรษิทัจะรบัรูผ้ลประโยชนเ์มือ่เลกิจา้งเฉพาะ
เมื่อกลุ่มบริษัทมีโครงการที่เป็นทางการอย่างละเอียดสำาหรับการเลิกจ้างและไม่สามารถยกเลิกโครงการนั้นได้	 ในส่วนของ
การเสนอทีจ่ะใหผ้ลประโยชน์เมือ่เลกิจา้งดว้ยความสมคัรใจนัน้จะคำานวณจากจำานวนพนักงานทีค่าดวา่จะยอมรบัขอ้เสนอ	
ผลประประโยชน์ที่มีกำาหนดชำาระเกินกว่า	12	เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงานต้องคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

2.15  ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหน้ีสินซึ่งไม่รวมถึงประมาณการหน้ีสินสำาหรับผลตอบแทนพนักงานอันเป็นภาระ
ผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีจัดทำาไว้	 อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำาระภาระ
ผูกพันน้ันมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป	 และตามประมาณการ 
ที่น่าเช่ือถือของจำานวนที่ต้องจ่าย	 ในกรณีที่กลุ่มบริษัทคาดว่าประมาณการหน้ีสินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน	 เช่น	ภายใต้
สัญญาประกันภัย	กลุ่มบริษัทจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าน่าจะได้รับรายจ่ายนั้นคืนอย่างแน่นอน

2.16  การรับรู้รายได้ 

รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ีจะได้รับจากการขายสินค้าและบริการท่ีให้เป็นจำานวนเงินสุทธิจากภาษีขาย	 เงิน
คืนและส่วนลด	 โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษัทสำาหรับงบการเงินรวม	 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อผู้ซื้อรับ
โอนความเสีย่งและผลตอบแทนทีเ่ปน็สาระสำาคัญของความเปน็เจา้ของสนิคา้	กลุม่บรษิทัจะรบัรูร้ายไดจ้ากการขายเมือ่กลุม่
บริษัทได้โอนสิทธิความเป็นเจ้าของของสินค้าให้กับผู้ซ้ือ	ซึ่งตามปกติจะเกิดข้ึนทันทีท่ีกลุ่มบริษัทส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อตาม 
คำาสั่งซื้อของผู้ซื้อ	หรือตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญา

รายได้ดอกเบีย้รบัรูต้ามเกณฑส์ดัสว่นของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้ริงของชว่งเวลาจนถึงวนัครบอายุ
และพิจารณาจากจำานวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำาหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริษัท	 รายได้เงินปันผลรับรู้ 
เมื่อสิทธิ์ที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น
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2.17  การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลท่ีจ่ายบันทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล	

2.18  เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีการค้า	ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	เจ้าหน้ีการค้า	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	และเงินกู้ยืม

กลุ่มบริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินในการลดความผันผวนของเงินตราต่างประเทศในส่วนของสินทรัพย์และหน้ีสิน
ทางการเงิน	เครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มบริษัทนำามาใช้ประกอบด้วยการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อ
ป้องกันการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	พ.ศ.	 2556	กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องเครื่องมือทางการเงินเก่ียวกับอัตรา 
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	โดยบริษัทจะไม่บันทึกสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน	
ณ	 วันท่ีเกิดรายการ	 แต่จะรับรู้กำาไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจริงเมื่อสัญญาดังกล่าวถึงกำาหนดชำาระ	ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ	5

กลุม่บรษิทัไดท้ำาสญัญาซือ้ขายลว่งหน้าสำาหรบัการขายและซือ้โลหะสงักะสเีพ่ือปอ้งกันความเสีย่งจากการผนัผวนของ
ราคาโลหะสงักะสทีีใ่ชใ้นการผลติ	การซือ้หัวแรส่งักะสแีละโลหะสงักะส	ีและการขายสนิคา้สำาเรจ็รปู	สญัญาซือ้ขายลว่งหนา้
ดงักลา่วกลุม่บรษิทัไมไ่ดบ้นัทกึในงบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัทีท่ำาสญัญา	เนือ่งจากเปน็รายการทีป่อ้งกนัความเสีย่งทีอ่าจ
เกิดข้ึนในอนาคตซึ่งยังไม่มีผลสะท้อนในงบการเงิน	กำาไรและขาดทุนจากสัญญาดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบการเงินต่อเมื่อ
มีการจ่ายชำาระ	การปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญา	ณ	วันสิ้นงวดปัจจุบันได้เปิดเผยในหมายเหตุข้อ	28

2.19  ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำาเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีนำาเสนอให้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดำาเนินงาน	ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนงานดำาเนินงาน	 ซึ่งพิจารณาว่าคณะกรรมการบริหารที่ทำาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์	 โดยกลุ่มบริษัทมี
ส่วนงานดำาเนินงานผลิตภัณฑ์เดียวคือ	โลหะสังกะสี	ได้แก่	โลหะสังกะสีบริสุทธิ์	และโลหะสังกะสีผสม

กลุม่บรษิทันำาเสนองบการเงินจำาแนกตามสว่นงานโดยแสดงสว่นงานธุรกิจเปน็รปูแบบหลกัในการรายงานโดยพิจารณา
จากโครงสรา้งการบรหิารและการรายงานทางการเงนิภายในของกลุม่บรษิทัเปน็เกณฑ์ในการกำาหนดสว่นงาน		(ดรูายละเอยีด
ในหมายเหตุข้อ	6)

3. ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณตามบัญชีที่สำาคัญ	ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ	 ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บน
พ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ	 ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเชื่อว่ามีเหตุผลใน
สถานการณ์ขณะนั้น
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รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

3.1  ค่าใช้จ่ายฟื้นฟูสภาพเหมือง ค่าประกันความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อม และค่าฟื้นฟูสภาพที่ดิน

กลุ่มบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายการบูรณะ	และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมรอตัดบัญชีและสำารองค่าใช้จ่ายการบูรณะ	และฟ้ืนฟู 
สิ่งแวดล้อมในงบแสดงฐานะการเงินตามมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะต้องนำามาจ่ายชำาระ 
ค่าใช้จ่ายตามแผนการฟื้นฟูสภาพเหมือง	ซึ่งเป็นประมาณการที่ดีที่สุดของฝ่ายบริหาร

กลุม่บรษิทับนัทึกค่าประกันความเสีย่งต่อสภาพแวดลอ้มรอตดับญัชแีละสำารองคา่ประกันความเสีย่งตอ่สภาพแวดล้อม
ในงบแสดงฐานะการเงินตามมูลค่าปัจจุบันของแผนการชำาระเงินที่กำาหนดไว้

ในการประมาณการหนีส้นิค่าปรบัปรงุจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพินจิอย่างละเอยีดรอบคอบ	เน่ืองจากมรีายการท่ีเกีย่วข้องและ
ปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อหน้ีสินในการปรับปรุง	 อันได้แก่	 การพัฒนาในอนาคต	 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	 
การเปลี่ยนแปลงของราคาโภคภัณฑ์	และการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

3.2  ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและได้มาซึ่งแหล่งแร่

ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและได้มาซึ่งแหล่งแร่ของแต่ละพ้ืนที่ให้ประโยชน์จะบันทึกเป็นสินทรัพย์เมื่อเข้าเงื่อนไขท่ี
เก่ียวข้อง	ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและได้มาซึ่งแหล่งแร่จะถูกประเมินการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์และสถานการณ์บ่งชี้ว่า	
มูลค่าทางบัญชีของค่าใช้จ่ายในการสำารวจและได้มาซึ่งแหล่งแร่สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน	การคำานวณและการ
ทบทวนดังกล่าวอาศัยข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

3.3  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ผูบ้รหิารจะกำาหนดมลูคา่ตามบญัชขีองทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์ตามการประมาณการ	ขอ้สมมตฐิาน	และขอ้พิจารณา
เก่ียวกับอายุการใช้งานท่ีเหลือและมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ข้างต้น	 การประมาณการ	 ข้อสมมติฐาน	และข้อพิจารณา	 
จะคำานึงจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับการดำาเนินงาน	การใช้ประโยชน์	และประสิทธิภาพ
ของการใช้งาน

3.4  ประมาณการการด้อยค่า

กลุม่บรษิทัจะทดสอบการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนท่ีมบีวกอายุการใชง้านจำากัด	เมือ่มเีหตกุารณ์หรือสถานการณ์
บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเพ่ือประกอบการตัดสินใจ	 รวมถึง
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่จะได้รับของสินทรัพย์และกลุ่มสินทรัพย์ที่สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนคำานวณจากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีจะได้รับจากสินทรัพย์	ซ่ึงในการประมาณการ 
กระแสเงินสดดังกล่าว	 กลุ่มบริษัทได้คำานึงถึงสภาวการณ์ของอุตสาหกรรมและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์	 และ
คำานวณคิดลดโดยใช้อัตราคิดลดที่เหมาะสม

ประมาณการการด้อยค่าของค่าใช้จ่ายในการสำารวจและได้มาซึ่งแหล่งแร่

มลูคา่ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืจากคา่ใชจ้า่ยในการสำารวจและไดม้าซึง่แหลง่แรจ่ะถูกประเมนิ	ณ	วันสิน้รอบระยะเวลาการ
รายงาน	ในการประมาณการการด้อยค่าของค่าใช้จ่ายในการสำารวจและได้มาซึ่งแหล่งแร่ต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการ
พิจารณาคงไว้ซึง่มลูคา่ของพ้ืนท่ีการสำารวจทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน	หรือตดัจำาหนา่ยพ้ืนทีก่ารสำารวจทีไ่มม่แีผนการ
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ดำาเนินงานที่เป็นสาระสำาคัญอย่างต่อเนื่อง	 กล่าวคือเป็นพ้ืนท่ีการสำารวจท่ีถูกระบุว่าไม่สามารถประเมินผลประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคตของสินทรัพย์ได้อย่างสมเหตุสมผล

3.5  ภาษีเงินได้ 

กลุม่บรษิทัมหีนา้ทีต่อ้งเสยีภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทยและประเทศทีก่ลุม่บรษิทัดำาเนนิงาน	ในการประมาณหนีส้นิภาษี
เงนิไดต้อ้งใชด้ลุยพินิจอย่างเปน็สาระสำาคัญเนือ่งจากมรีายการและการคำานวณท่ีเกิดขึน้จากการดำาเนนิธุรกิจของกลุม่บรษิทั	
กรณีท่ีผลลัพธ์ทางภาษีแตกต่างจากจำานวนที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก	ผลแตกต่างดังกล่าวจะกระทบภาษีเงินได้กับภาษีเงินได้ 
รอตัดบัญชีในงวด

ผูบ้รหิารตอ้งประมาณการสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช	ีหากมคีวามเปน็ไปไดว่้ากลุม่บริษทัจะไมไ่ดรั้บประโยชน์ทาง
ภาษีในอนาคต	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีดังกล่าวจะไม่ถูกรับรู้

สนิทรพัย์และหนีส้นิภาษเีงินได้รอตัดบญัชถูีกวดัมลูคา่ดว้ยอตัราภาษสีำาหรบังวดท่ีกิจการคาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์าก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจการคาดว่าจะจ่ายชำาระหนี้สินภาษี	 หากกิจการต้องเสียภาษีในอัตราภาษีที่
แตกตา่งกันสำาหรบักำาไรในแตล่ะระดบั	สนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัชถูีกวัดมลูคา่โดยใชอ้ตัราภาษทีีค่าดว่าจะ
ต้องใช้กับกำาไรทางภาษีหรือขาดทุนทางภาษี	ในงวดที่กิจการคาดว่าจะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราว

4. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของกลุ่มบริษัทน้ันเพ่ือดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการดำาเนินงานอย่าง 
ตอ่เนือ่งของกลุม่บรษิทัเพ่ือสรา้งผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเปน็ประโยชน์ตอ่ผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีอืน่	และเพ่ือดำารงไว้ซึง่โครงสรา้ง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการดำารงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน	กลุ่มบริษัทอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น	การคืนทุนให้
แก่ผู้ถือหุ้น	การออกหุ้นใหม่	หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

5. เคร่ืองมือทางการเงินเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ก่อนวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556	กลุ่มบริษัทได้รับรู้กำาไรและขาดทุนทั้งที่เกิดขึ้นจริงและยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับ
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในกำาไรหรือขาดทุน	 โดยบริษัทได้ทำาสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหนา้ดังกลา่วเพ่ือลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นในสว่นของสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีเ่ปน็
เงินตราต่างประเทศ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

	 	28,300,381	 	(2,992,487)	 25,307,894	 25,672,285	 	(6,063,466)	 19,608,819

	 	132,594,648	 	 (394,210)	 132,200,438	 159,433,533	 	(1,417,987)	 158,015,546

	572,332,479	 	(2,598,277)	 569,734,202	 1,275,332,832	 	(4,645,479)	 1,270,687,353

 

	26,631,023	 	(2,992,487)	 23,638,536	 23,991,099	 	(6,063,466)	 17,927,633

	 	132,210,762	 (394,210)	 131,816,552	 152,363,873	 (1,417,987)	 		150,945,886

672,596,498	 	(2,598,277)	 669,998,221	 1,313,994,476	 	(4,645,479)				1,309,348,997

47,931,196	 2,047,202	 49,978,398

(596,312,131)	 2,047,202	 (594,264,929)

  

  

44,315,707	 2,047,202	 46,362,909

(528,401,893)	 2,047,202	 (526,354,691)

ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	พ.ศ.	 2556	กลุ่มบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเรื่องเครื่องมือทางการเงินเก่ียวกับอัตรา 
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	 โดยบริษัทจะไม่บันทึกสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน	 
ณ	วันที่เกิดรายการ	แต่จะรับรู้กำาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อสัญญาดังกล่าวถึงกำาหนดชำาระ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	มีดังต่อไปนี้

การนำาเสนองบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2555	เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	1	เรื่อง	การนำา
เสนองบการเงิน

ผลกระทบต่องบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	
พ.ศ.	2555	มีดังต่อไปนี้

31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 1 มกราคม พ.ศ. 2555

งบแสดงฐ�นะก�รเงินรวม

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

กำาไรสะสม	-	ยังไม่ได้จัดสรร

งบแสดงฐ�นะก�รเงินเฉพ�ะบริษัท

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

กำาไรสะสม	-	ยังไม่ได้จัดสรร

ก่อนปรับปรุง       
บาท

ก่อนปรับปรุง       
บาท

ก่อนปรับปรุง       
บาท

ปรับปรุง
บาท

ปรับปรุง
บาท

ปรับปรุง
บาท

ปรับปรุงใหม่
บาท

ปรับปรุงใหม่
บาท

ปรับปรุงใหม่
บาท

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวม

	 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จเฉพ�ะบริษัท

	 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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(2.26)

0.01

(2.25)

(2.53)

0.01

(2.52)

2,093
2,208
290

49
696
130

5,466

(1,024)

(933)

3,476
2,478
409

562
573
103

7,601

(538)

(576)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ผลกระทบต่อขาดทุนต่อหุ้นสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555	มีดังต่อไปนี้

6. ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์เดียวในประเทศไทยสำาหรับจำาหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศโดยใช้สินทรัพย์ 
ที่ผลิตร่วมกัน	การดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์หลักคือผลิตภัณฑ์สังกะสี
ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงานได้แสดงไว้ดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีเป็นสินทรัพย์ของบริษัทที่ใช้ในการผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัด
ตาก	และจังหวัดระยอง	สินทรัพย์รวมดังกล่าวได้แสดงไว้ในหมายเหตุข้อ	11

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ปรับปรุงใหม่
บาท

ปรับปรุงใหม่
บาท

ข�ดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

ก่อนปรับปรุง							

รายการปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	

หลังปรับปรุง

พ.ศ. 2556
ล้านบาท

พ.ศ. 2555
ล้านบาท

ปรับปรุงใหม่
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

รายได้จากการขายในประเทศ
	 -	โลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์
	 -	โลหะสังกะสีผสม
	 -	ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

รายได้จากการขายต่างประเทศ
	 -	โลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์
	 -	โลหะสังกะสีผสม
	 -	ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

รวมรายได้จากการขายและบริการ

ขาดทุนจากการดำาเนินงาน

ขาดทุนสุทธิสำาหรับปี
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รายงานประจำาปีและ
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585,000	 610,000	 480,000	 							480,000

364,180,685	 282,050,655	 219,625,635	 260,107,576

364,765,685	 282,660,655	 220,105,635	 260,587,576

314,519,948	 743,910,702	 314,519,948	 619,041,216

679,285,633	 1,026,571,357	 534,625,583	 879,628,792

300,307,845	 285,744,367	 299,662,016	 284,329,948

- - - -

300,307,845	 285,744,367	 299,662,016	 284,329,948

7. เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด

8. ลูกหนี้การค้า 

อัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะส้ันอยู่ระหว่างร้อยละ	 0.10	 ถึงร้อยละ	 2.71	 ต่อปี	 
(พ.ศ.	2555:	ร้อยละ	0.10	ถึงร้อยละ	3.11	ต่อปี)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

เงินสดในมือ

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

ตั๋วเงินฝากธนาคาร

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

ลูกหนี้การค้า

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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273,783,488	 285,744,367	 273,137,659		 284,329,948

	26,524,357	 -	 26,524,357		 -

300,307,845	 285,744,367	 299,662,016		 284,329,948

- - -  -

300,307,845	 285,744,367	 299,662,016		 284,329,948

884,279,700	 938,352,824	 884,279,700	 938,352,824

125,323,785	 159,152,503	 125,323,785	 159,152,503

145,109,975	 122,281,677	 145,109,975	 122,281,677

586,392,352	 522,657,418	 586,392,352	 522,657,418

483,432,562	 283,793,674	 483,432,562	 283,793,674

2,224,538,374	 2,026,238,096	 2,224,538,374	 2,026,238,096

   

		(12,783,871)	 (40,368,111)	 (12,783,871)	 (40,368,111)

2,211,754,503	 1,985,869,985	 2,211,754,503	 1,985,869,985

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	และ	พ.ศ.	2555	สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระได้ดังนี้

ตน้ทนุของสนิคา้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยและรวมอยู่ในตน้ทนุขายเปน็จำานวน	5,168	ลา้นบาท	(พ.ศ.	2555:	จำานวน	
7,604	ล้านบาท)	 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท	 สินค้าคงเหลือข้างต้นแสดงโดยสุทธิจากค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ

9. สินค้าคงเหลือ 

ไม่เกิน	3	เดือน

3	-	6	เดือน

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้า	-	สุทธิ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

วัตถุดิบ

อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง

สินค้าระหว่างทาง

งานระหว่างทำา

สินค้าสำาเร็จรูป

หัก	ค่าเผื่อสินค้าหมุนเวียนช้า

	 				และเสื่อมสภาพ	

สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ
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-	 35,071,032	 -	 35,071,032

-	 11,133,011	 -	 11,133,011

7,644,986	 25,307,894	 6,942,254	 23,638,536

7,644,986	 71,511,937	 6,942,254	 69,842,579

-	 (46,204,043)	 -	 (46,204,043)

7,644,986	 25,307,894	 6,942,254	 23,638,536

		668,625,410	 	1,618,662,140	 5,223,824,174	 476,380,331	 237,053,852	 56,206,764	 15,238,078	 8,295,990,749	

(354,924,659)	 	(1,370,345,784)	 (4,433,334,541)	 (427,349,557)	 (192,878,688)	 -	 (1,598,244)	 (6,780,442,473)

(3,308,745)	 	 (6,306,792)	 (165,816,374)	 (6,407,615)	 (351,998)	 -	 -	 (182,191,524)

310,392,006	 	 242,009,564	 624,673,259	 42,623,159	 43,823,166	 56,206,764	 13,628,834	 1,333,356,752

310,392,006	 	 242,009,564	 624,673,259	 42,623,159	 43,823,166	 56,206,764	 13,628,834	 1,333,356,752

-	 	 -	 86,250	 805,394	 8,778,000	 345,072,392	 7,307,984	 362,050,020

10,351,536	 	 17,301,520	 172,268,713	 4,852,807	 8,261,008	 (213,035,584)	 -	 -

-	 	 -	 (421,180)	 (1,373)	 -	 -	 -	 (422,533)

(13,774,697)	 	 (42,265,120)	 (170,166,129)	 (14,293,518)	 (14,477,488)	 -	 (1,654,460)	 (256,631,412)

-	 	 -	 91,558	 -	 -	 -	 -	 91,558

       

306,968,845	 	 217,045,964	 626,532,471	 33,986,469	 46,384,686	 188,243,572	 19,282,358	 1,438,444,365

	678,976,946	 	1,635,963,660	 5,393,389,979	 477,739,773	 236,995,271	 188,243,572	 22,546,062	 8,633,855,263

(368,699,356)	 	 (1,412,610,904)	 (4,601,132,692)	 (437,345,689)	 (190,258,587)	 -	 (3,263,704)	 (7,013,310,932)

(3,308,745)	 	 (6,306,792)	 (165,724,816)	 (6,407,615)	 (351,998)	 -	 -	 (182,099,966)

       

306,968,845	 	 217,045,964	 626,532,471	 33,986,469	 46,384,686	 188,243,572	 19,282,358	 1,438,444,365

10 . สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
ล้านบาท

พ.ศ. 2556
ล้านบาท

พ.ศ. 2555
ล้านบาท

ปรับปรุงใหม่

พ.ศ. 2555
ล้านบาท

ปรับปรุงใหม่

เงินทดรองจ่ายแก่ผู้จำาหน่าย

	 	-	เงินต้น

		 -	ดอกเบี้ย

ลูกหนี้อื่น

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	สุทธิ

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2554

ราคาทุน

หัก	 ค่าเสื่อมราคาสะสม

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2555

ราคาตามบัญชีต้นปี	

ซื้อสินทรัพย์

โอนงานระหว่างก่อสร้าง

จำาหน่าย

ค่าเสื่อมราคา

กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2555

ราคาทุน

หัก	 ค่าเสื่อมราคาสะสม

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน
บาท

อาคาร
บาท

เคร่ืองจักรและ
เคร่ืองมือหนัก

บาท

อุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง

และติดตั้ง
บาท

ยานพาหนะ
บาท

อาคารและ
อุปกรณ์โรงงาน
ระหว่างก่อสร้าง

บาท

สินทรัพย์
เพื่อการฟื้นฟู
สภาพเหมือง

บาท

รวม
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท



90

672,135,348	 	1,618,662,140	 5,223,600,718	 471,100,810	 237,033,852	 56,206,765	 15,238,078	 8,293,977,711

(354,924,658)	 	(1,370,345,784)	 (4,433,332,861)	 (424,146,936)	 (192,859,184)	 -	 (1,609,244)	 (6,777,218,667)

(3,308,745)	 	 (6,306,792)	 (165,816,374)	 (6,407,615)	 (351,998)	 -	 -	 (182,191,524)

       

313,901,945	 	 242,009,564	 624,451,483	 40,546,259	 43,822,670	 56,206,765	 13,628,834	 1,334,567,520

       

       

313,901,945	 	 242,009,564	 624,451,483	 40,546,259	 43,822,670	 56,206,765	 13,628,834	 1,334,567,520

-	 	 -	 -	 761,894	 8,778,000	 345,072,392	 7,307,984	 361,920,270

10,351,536	 	 17,301,520	 172,268,713	 4,852,807	 8,261,008	 (213,035,584)	 -	 -

-	 	 -	 (421,180)	 (1,374)	 -	 -	 -	 (422,554)

(13,774,697)	 	 (42,265,120)	 (170,114,096)	 (13,891,148)	 (14,477,488)	 -	 (1,654,460)	 (256,177,009)

-	 	 -	 91,558	 -	 -	 -	 -	 91,558

       

310,478,784	 	 217,045,964	 626,276,478	 32,268,438	 46,384,190	 188,243,573	 19,282,358	 1,439,979,785

       

       

682,486,886	 	1,635,963,660	 5,393,080,273	 472,177,232	 236,975,271	 188,243,573	 22,546,062	 8,631,472,957

(368,699,357)	 	(1,412,610,904)	 (4,601,078,979)	 (433,501,179)	 (190,239,083)	 -	 (3,263,704)	 (7,009,393,206)

(3,308,745)	 	 (6,306,792)	 (165,724,816)	 (6,407,615)	 (351,998)	 -	 -	 (182,099,966)

       

310,478,784	 	 217,045,964	 626,276,478	 32,268,438	 46,384,190	 188,243,573	 19,282,358	 1,439,979,785

	306,968,845	 	 217,045,964	 626,532,471	 33,986,469	 46,384,686	 188,243,572	 19,282,358	 1,438,444,365

-	 	 -	 -	 5,458,406	 -	 286,089,840	 70,653,745	 362,201,991

156,446,794	 	 26,604,474	 186,314,674	 6,802,750	 2,882,464	 (379,051,156)	 -	 -

-	 	 -	 -	 (14,913)	 (147,424)	 -	 -	 (162,337)

-	 	 -	 648,601	 (1,294,119)	 (5,242,171)	 -	 -	 (5,887,689)

(13,537,358)	 	 (42,136,410)	 (174,550,496)	 (10,519,818)	 (14,607,551)	 -	 (6,152,404)	 (261,504,037)

       

449,878,281	 	 201,514,028	 638,945,250	 34,418,775	 29,270,004	 95,282,256	 83,783,699	 1,533,092,293

       

       

835,423,740	 	1,662,568,134	 5,561,217,320	 487,646,691	 230,253,002	 95,282,256	 93,199,807	 8,965,590,950

(382,236,714)	 	(1,454,747,314)	 (4,757,195,857)	 (445,526,179)	 (195,388,830)	 -	 (9,416,108)	 (7,244,511,002)

(3,308,745)	 	 (6,306,792)	 (165,076,213)	 (7,701,737)	 (5,594,168)	 -	 -	 (187,987,655)

       

449,878,281	 	 201,514,028	 638,945,250	 34,418,775	 29,270,004	 95,282,256	 83,783,699	 1,533,092,293

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน
บาท

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน
บาท

อาคาร
บาท

อาคาร
บาท

เคร่ืองจักรและ
เคร่ืองมือหนัก

บาท

เคร่ืองจักรและ
เคร่ืองมือหนัก

บาท

อุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง

และติดตั้ง
บาท

อุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง

และติดตั้ง
บาท

ยานพาหนะ
บาท

ยานพาหนะ
บาท

อาคารและ
อุปกรณ์โรงงาน
ระหว่างก่อสร้าง

บาท

อาคารและ
อุปกรณ์โรงงาน
ระหว่างก่อสร้าง

บาท

สินทรัพย์
เพื่อการฟื้นฟู
สภาพเหมือง

บาท

สินทรัพย์
เพื่อการฟื้นฟู
สภาพเหมือง

บาท

รวม
บาท

รวม
บาท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2556

ราคาตามบัญชีต้นปี	

ซื้อสินทรัพย์

โอนงานระหว่างก่อสร้าง

จำาหน่าย/ค่าตัดจำาหน่าย

กลับรายการ/บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคา

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2556

ราคาทุน

หัก	 ค่าเสื่อมราคาสะสม

								ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2554

ราคาทุน

หัก			ค่าเสื่อมราคาสะสม

							 ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2555

ราคาตามบัญชีต้นปี

ซื้อสินทรัพย์

โอนงานระหว่างก่อสร้าง

จำาหน่าย

ค่าเสื่อมราคา

กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่า

ราคาตามบัญชี	-	สุทธิ

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2555

ราคาทุน

หัก			ค่าเสื่อมราคาสะสม

								ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม

ราคาตามบัญชี	-	สุทธิ
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รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

182,099,966	 182,191,524	 182,099,966	 182,191,524

5,887,689	 -	 5,887,689	 -

-	 (91,558)	 -	 (91,558)

187,987,655	 182,099,966	 187,987,655	 182,099,965

310,478,784	 	 217,045,964	 626,276,478	 32,268,438	 46,384,190	 188,243,573	 19,282,358	 1,439,979,785

-	 	 -	 -	 5,255,243	 -	 286,089,840	 70,653,745	 361,998,828

156,446,794	 	 26,604,474	 186,314,674	 6,802,750	 2,882,464	 (379,051,156)	 -	 -

-	 	 -	 -	 (14,913)	 (147,424)	 -	 -	 (162,337)

-	 	 -	 648,601	 (1,294,119)	 (5,242,171)	 -	 -	 (5,887,689)

(13,537,357)	 	 (42,136,410)	 (174,488,556)	 (10,190,277)	 (14,607,550)	 -	 (6,152,404)	 (261,112,554)

       

453,388,221	 	 201,514,028	 638,751,197	 32,827,122	 29,269,509	 95,282,257	 83,783,699	 1,534,816,033

       

       

838,933,680	 	1,662,568,134	 5,560,907,614	 481,880,986	 230,233,002	 95,282,257	 93,199,807	 8,963,005,480

(382,236,714)	 	(1,454,747,314)	 (4,757,080,204)	 (441,352,127)	 (195,369,325)	 -	 (9,416,108)	 (7,240,201,792)

(3,308,745)	 	 (6,306,792)	 (165,076,213)	 (7,701,737)	 (5,594,168)	 -	 -	 (187,987,655)

       

453,388,221	 	 201,514,028	 638,751,197	 32,827,122	 29,269,509	 95,282,257	 83,783,699	 1,534,816,033

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

การด้อยค่าของสินทรัพย์แสดงถึงการลดลงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์	 โดยบริษัทได้มีการสอบทานสินทรัพย์ 
ซึ่งมีราคาตามบัญชีสูงกว่าราคาท่ีคาดว่าจะได้รับคืนโดยประมาณ	 โดยการพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนใน 
การขายและมูลค่าจากการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆ

การเปลี่ยนแปลงในค่าเผื่อการด้อยค่าแสดงดังต่อไปนี้

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สำาหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2556	 ได้ถูกต้ังสำารองสำาหรับอุปกรณ์ท่ีไม่ได้ 
ใช้งานแล้ว

ท่ีดินและ
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน
บาท

อาคาร
บาท

เคร่ืองจักรและ
เคร่ืองมือหนัก

บาท

อุปกรณ์
เครื่องตกแต่ง

และติดตั้ง
บาท

ยานพาหนะ
บาท

อาคารและ
อุปกรณ์โรงงาน
ระหว่างก่อสร้าง

บาท

สินทรัพย์
เพื่อการฟื้นฟู
สภาพเหมือง

บาท

รวม
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2556

ราคาตามบัญชีต้นปี

ซื้อสินทรัพย์

โอนงานระหว่างก่อสร้าง

จำาหน่าย/ค่าตัดจำาหน่าย

กลับรายการ/ค่าเผื่อการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคา

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ

ณ	วันที่	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2556

ราคาทุน

หัก			ค่าเสื่อมราคาสะสม

	 ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม

ราคาตามบัญชี	-	สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ	วันที่	1	มกราคม

ค่าเผื่อ/(กลับรายการ)	การด้อยค่า

กลับรายการจากการตัดจำาหน่าย

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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1,107,747,753	 1,101,677,245	 81,820,424	 81,723,668
2,840,063	 6,070,508	 2,840,063	 96,756

(1,101,966,637)	 (182,985,811)	 (76,039,308)	 (76,039,308)
   

8,621,179	 924,761,942	 8,621,179	 5,781,116
   
   
   
   
   
60,000,000	 60,000,000	 60,000,000	 60,000,000
(60,000,000)	 (60,000,000)	 (60,000,000)	 (60,000,000)

   
- - - -

   
12,066,617	 16,088,868	 12,066,617	 16,088,868
6,274,774	 8,366,331	 6,274,774	 8,366,331

   
18,341,391	 24,455,199	 18,341,391	 24,455,199

   

-	 31,421,298	 -	 -
-	 (8,694,384)	 -	 -

-	 (22,726,914)	 -	 -
   

- - - -
   
   

-	 28,603,963	 -	 -
- - - -
-	 (7,943,134)	 -	 -

-	 (20,660,829)	 -	 -
   

- - - -
   
18,341,391	 24,455,199	 18,341,391	 24,455,199
26,962,570	 949,217,141	 26,962,570	 30,236,315

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

12. ค่าใช้จ่ายในการสำารวจและได้มาซึ่งแหล่งแร่

รายจ่ายในการสำารวจและได้มาซึ่งแหล่งแร่	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	และ	พ.ศ.	2555	ประกอบด้วย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

ค่าใช้จ่ายในการสำารวจ

ณ	วันที่	1	มกราคม
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
หัก	สำารองค่าเผื่อการลดมูลค่าค่าใช้จ่ายในการสำารวจ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งแหล่งแร่

ต้นทุนตั้งพัก
	 ค่าสัมปทานเหมืองแร่
	 	 ณ	วันที่	1	มกราคม
 หัก	ตัดจำาหน่ายสะสม

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

ค่าชดเชยการใช้ที่ดิน	-	สุทธิ
รายจ่ายฝ่ายทุนอื่น	-	สุทธิ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

ค่าสิทธิ์ดำาเนินงานในสัมปทาน
	 ณ	วันที่	1	มกราคม
 หัก	ตัดจำาหน่าย
	 	 สำารองค่าเผื่อการลดมูลค่าค่าใช้จ่าย
	 	 	 ในการสำารวจ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนอื่น
	 ณ	วันที่	1	มกราคม
	 รายจ่ายที่เกิดข้ึนในระหว่างปี
 หัก	ตัดจำาหน่าย
	 	 สำารองค่าเผื่อการลดมูลค่าค่าใช้จ่าย
	 	 	 ในการสำารวจ

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

รวมรายจ่ายในการได้มาซึ่งแหล่งแร่
รวม	(หมายเหตุข้อ	12	(ก-ข))
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รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

ก) รายจ่ายในการสำารวจแหล่งแร่

รายจ่ายในการสำารวจแหล่งแร่ในงบการเงินรวมทั้งหมดเป็นของบริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	 (มหาชน)	และบริษัท
ย่อย	คือ	บริษัท	ภูเทพ	จำากัด	(“ภูเทพ”)	และบริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	(ประเทศลาว)	จำากัด	(“ผาแดง	(ลาว)”)	ณ	วันที่ของงบ
การเงินนี้	 รายงานผลการสำารวจแหล่งแร่บางโครงการยังไม่สามารถระบุได้ว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวจะมีทรัพยากรท่ีคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ	ตามนโยบายการบัญชีของบริษัท	 รายจ่ายในการสำารวจแหล่งแร่จึงยังคงบันทึกเป็นสินทรัพย์ต่อไป	จนกว่าจะ
ประเมนิไดว่้ามทีรพัยากรแรท่ีคุ้่มค่าทางเศรษฐกิจหรอืไม	่และจะพิจารณารับรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยหรอืบนัทกึเปน็ส่วนหนึง่ของท่ีดนิ	
อาคาร	และอุปกรณ์ต่อไป

บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)

ในระหว่าง	พ.ศ.	 2555	บริษัทได้มีการประเมินและพิจารณาทบทวนรายจ่ายที่เกิดข้ึนจากการสำารวจแหล่งแร่ในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดลำาพูน	จังหวัดแพร่	 และจังหวัดเชียงใหม่	 จากผลการศึกษาและการประเมินข้อมูลดังกล่าว	 ได้ข้อสรุปว่าพ้ืนที่
ข้างต้นไม่มีทรัพยากรแร่ที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจเพียงพอ	บริษัทจึงได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเป็นจำานวนเงิน	76.0	ล้านบาท

บริษัท	ภูเทพ	จำากัด

ณ	วันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	รายจา่ยในการสำารวจและไดม้าซึง่แหลง่แรข่องภูเทพมยีอดรวมทัง้สิน้	926.3	ลา้นบาท	
ณ	 วันท่ีของงบการเงินนี้	 บริษัทได้สรุปผลการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจของโครงการสำารวจแหล่งแร่ในเขตจังหวัด
เลย	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย	การประเมินได้ศึกษาข้อมูลราคาแร่ทองแดง	เงินลงทุน	และค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน
ต่างๆ	ได้ยืนยันความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ในการเอาทรัพยากรแร่มาใช้	อย่างไรก็ตาม	ในขั้นตอนต่อไปของโครงการ	บริษัท
จะต้องดำาเนินการขอสัมปทานเหมืองแร่	 ใบอนุญาตจากกรมป่าไม้	 รวมถึงการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดล้อมให้สมบูรณ์	ขั้นตอนเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากทัศนคติต่อการทำาเหมืองแร่ในประเทศไทยของชุมชนในจังหวดัเลย	
ทำาให้ยังไม่สามารถดำาเนินการขั้นตอนดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้	 นอกจากนี้ความไม่แน่นอนในขั้นตอนการขอสัมปทาน	และ
ใบอนุญาตดังกล่าว	 ทำาให้การเสนอขายโครงการให้ผู้สนใจไม่แล้วเสร็จเช่นกัน	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	 ภูเทพจึงได้ 
หยุดการดำาเนินการสำารวจของโครงการและได้ตั้งสำารองค่าเผ่ือการลดมูลค่าค่าใช้จ่ายในการสำารวจท่ีได้บันทึกไว้เป็นเงิน
จำานวน	926.3	ล้านบาท	และขณะที่ยังไม่มีแนวทางอื่นใดที่ชัดเจน	ภูเทพยังคงหยุดดำาเนินงาน

บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	(ประเทศลาว)	จำากัด

ในเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2549	บริษัทได้ลงนามตามข้อตกลงในการสำารวจแหล่งแร่กับกระทรวงทรัพยากรธรณีและเหมืองแร่
ของประเทศลาว	ซึ่งมีระยะเวลา	5	ปีและได้หมดสัญญาลงเมื่อวันที่	27	ตุลาคม	พ.ศ.	2554	เพื่อจุดประสงค์ในการสำารวจ
และผลิตแร่สังกะสี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	ค่าใช้จ่ายในการสำารวจมีจำานวนทั้งสิ้น	106.8	ล้านบาท	บริษัทได้ขอต่อ
สัญญาตามข้อตกลงดังกล่าวจนถึงวันที่	 27	ตุลาคม	พ.ศ.	2557	ผู้บริหารของบริษัทได้พิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการสำารวจ
และขดุเจาะทีส่ำาคญั	ซึง่ในปจัจบุนัยังไมส่ามารถนำามาใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย์ได	้อกีท้ังบรษิทัยังต้องดำาเนินการประเมนิ
ถึงความเปน็ไปไดข้องโครงการสำารวจแรต่่อไปอีก	ดังนัน้ผู้บรหิารของบริษทัจงึมมีตใิห้บริษทัหยุดการดำาเนินการสำารวจจนกว่า
จะมีการพิจารณาแนวทางในการพัฒนาที่สามารถวัดได้	จากข้อมูลดังกล่าว	บริษัทจึงพิจารณาต้ังสำารองค่าเผื่อการมูลค่า 
ค่าใช้จ่ายในการสำารวจทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้	และได้เริ่มดำาเนินการเสนอขายโครงการให้แก่ผู้สนใจต่อไป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท



94

- - - -

114,596,606	 -	 -	 -

114,596,606	 -	 -	 -

   

- - - -

- - - -

- - - -

114,596,606	 -	 -	 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ข) ค่าสิทธิ์ดำาเนินงานในสัมปทานและค่าใช้จ่ายในการลงทุนอื่น

บริษัท	เซาท์	อีส	เอเชีย	เมทัลส์	จำากัด

เมื่อวันท่ี	 4	 กันยายน	พ.ศ.	 2552	บริษัท	 เซาท์	อีส	 เอเชีย	 เมทัลส์	 จำากัด	 (“SEAMET”)	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
ผาแดงพร็อพเพอร์ตี้ส์	จำากัด	 ได้ทำาสัญญากับบริษัท	Mayflower	Mining	Enterprises	จำากัด	 (“MME”)	ซึ่งเป็นบริษัทอื่นที่ 
จดทะเบียนในสหภาพพม่า	ภายใต้เงื่อนไขของสัญญานี้	SEAMET	ได้รับสิทธิ์ในการดำาเนินงานสัมปทาน	ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์
ของ	MME

ในระหว่าง	พ.ศ.	2554	SEAMET	ได้เขา้ทำาสญัญาการรบับรกิารเก่ียวกับการทำากิจการเหมอืงแรใ่นสหภาพพมา่กับบรษิทั	
Mali	Mining	&	Metallurgy	Pte.	 Ltd.	 (“Mali”)	ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาการให้บริการในแหล่งสำารวจและพัฒนาพ้ืนท่ี 
ดังกล่าว	Mali	จะได้รับเงินจำานวน	120	ล้านบาท	ข้อตกลงนี้ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	
(มหาชน)	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	27	เมษายน	พ.ศ.	2554	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	SEAMET	และ	
MME	ไดเ้ซน็สญัญายกเลกิการใหบ้รกิารในแหลง่สำารวจและพัฒนาพ้ืนท่ี	เน่ืองจากการทำาเหมอืงแรด่งักลา่วไมไ่ดท้ำาให้บริษทั
ได้รับทรัพยากรแร่ในจำานวนที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได	้ดังนั้น	บริษัทจึงตัดจำาหน่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เป็นจำานวน	43	ล้านบาท

ในระหว่าง	พ.ศ.	 2556	SEAMET	 ได้เข้าทำาสัญญาการขายให้กับลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์สังกะสี	 โดยมี
ยอดขาย	20.6	ล้านบาทใน	พ.ศ.	2556

13 . ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้

	 ประโยชน์ภายใน	12	เดือน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้

	 ประโยชน์เกินกว่า	12	เดือน

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่าย		

	 ชำาระภายใน	12	เดือน

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่าย		

	 ชำาระเกินกว่า	12	เดือน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	สุทธิ
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รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

- - - -

   

(114,596,606)	 -	 -	 -

- - - -

   

(114,596,606)	 -	 -	 -

-

-

-

-

-

-

(114,596,606)

-

(114,596,606)

-

-

-

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำาหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ได้ไม่เกินจำานวนที่เป็นไปได้
ค่อนขา้งแนว่่าจะมกีำาไรทางภาษใีนอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษนีัน้	กลุม่บริษทัมรีายการขาดทุนทางภาษทีียั่ง
ไม่ได้ใช้ยกไปเพ่ือหักกลบกับกำาไรทางภาษีในอนาคตเป็นจำานวนเงิน	256.28	ล้านบาท	(พ.ศ.	2555:	จำานวน	11.99	ล้านบาท)	
ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาการหักกลบกันใน	พ.ศ.	2561

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท

บาท

ณ	วันที่	1	มกราคม

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน

เพิ่ม/(ลด)	ในกำาไรหรือขาดทุน	

เพิ่ม/(ลด)	บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

สำารองค่าเผ่ือการลดมูลค่า
ค่าใช้จ่ายในการสำารวจ

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2556

เพิ่ม/(ลด)	ในกำาไรหรือขาดทุน

เพิ่ม/(ลด)	บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556

ณ	วันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2555

เพิ่ม/(ลด)	ในกำาไรหรือขาดทุน

ภาษีเพิ่ม/(ลด)	บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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16,359,563	 19,205,548	 16,359,563	 19,205,548

851,284	 1,296,565	 851,284	 1,296,565

17,210,847	 20,502,113	 17,210,847	 20,502,113

(4,165,561)	 (4,142,550)	 (4,165,561)	 (4,142,550)

13,045,286	 16,359,563	 13,045,286	 16,359,563

23,820,625	 25,246,380	 23,820,625	 25,246,380

3,657,106	 4,730,967	 3,657,106	 4,730,967

27,477,731	 29,977,347	 27,477,731	 29,977,347

(6,288,125)	 (6,156,722)	 (6,288,125)	 (6,156,722)

21,189,606	 23,820,625	 21,189,606	 23,820,625

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	และ	พ.ศ.	2555	ประกอบด้วย

ก) ค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองรอตัดบัญชี - สุทธิ

ค่าฟื้นฟูสภาพเหมืองรอตัดบัญชีแสดงด้วยประมาณการต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นเพื่อฟื้นฟูสภาพเหมืองให้กลับสู่สภาพเดิม

ข) ค่าประกันความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมรอตัดบัญชี - สุทธิ

ค่าประกันความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมรอตัดบัญชีเก่ียวข้องกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจ่ายให้แก่ชุมชนสำาหรับ
ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมอันเน่ืองมาจากกิจกรรมเหมืองแร่ท่ีกลุ่มบริษัทดำาเนินงาน	และตัดจำาหน่ายตลอดอายุสัมปทาน 
ในการทำาเหมืองแร่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

ณ	วันที่	1	มกราคม

	 เพิ่มขึ้นระหว่างปี

	 ยอดคงเหลือ

 หัก	ค่าตัดจำาหน่ายระหว่างปี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

ณ	วันที่	1	มกราคม

	 เพิ่มขึ้นระหว่างปี

	 ยอดคงเหลือ

 หัก	ค่าตัดจำาหน่ายระหว่างปี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม



97

รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

74,932,723	 74,932,723	 -	 -

(74,932,723)	 (74,932,723)	 -	 -

- - - -

   

   

1,794,984	 2,872,378	 1,700,412	 2,690,146

-	 945,344	 -	 945,344

1,794,984	 3,817,722	 1,573,313	 3,635,490

(1,022,955)	 (2,022,738)	 (953,570)	 (1,935,078)

   

772,029	 1,794,984	 746,843	 1,700,412

   

1,915,626	 6,569,222	 1,794,626	 6,412,622

   

2,687,655	 8,364,206	 2,541,469	 8,113,034

ค) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

เงินมัดจำาและค่างวดอาคารชุดจำานวนเงิน	 74.9	ล้านบาท	ซึ่งเป็นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญเต็มจำานวนแล้ว	เพราะการก่อสร้างได้หยุดชะงัก	เนื่องจากสถานภาพทางเศรษฐกิจไม่ดี

บรษิทัมเีงนิลงทนุท่ัวไปซึง่เปน็การลงทนุในกิจการอืน่เปน็เงนิจำานวน	14.4	ลา้นบาท	ทีไ่ด้ตัง้คา่เผือ่การลดมลูค่าของเงนิ
ลงทุนไว้แล้วทั้งจำานวน

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

เงินมัดจำาและค่างวดอาคารชุด

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

	 ณ	วันที่	1	มกราคม

	 เพิ่มขึ้นระหว่างปี

	 ยอดคงเหลือ

 หัก		ค่าตัดจำาหน่ายระหว่างปี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

อื่นๆ

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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826,635,779	 811,988,641	 826,635,779	 811,988,641

60	 60	 60	 60

2,739	 2,968	 2,739	 2,968

1,329	 1,309	 1,326	 1,306

4,128	 4,337	 4,125	 4,334

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

15. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	และ	พ.ศ.	2555	ประกอบด้วย

วงเงินกู้ยืมที่ได้รับ

บริษัทได้ลงนามในสัญญาการเงินระยะสั้นเพ่ือใช้เป็นทุนในการดำาเนินงานของบริษัทจากสถาบันการเงินหลายแห่ง	
ดอกเบี้ยสำาหรับทรัสต์รีซีทอยู่ในอัตราระหว่างอัตราร้อยละ	0.95	ถึงร้อยละ	1.12	ต่อปี

16. การค้ำาประกัน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	บริษัทและบริษัทย่อยได้วางหนังสือคำ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร	เพื่อใช้ในการดำาเนิน
ธุรกิจตามปกติเป็นจำานวนเงิน	408.40	ล้านบาท	(พ.ศ.	2555:	จำานวนเงิน	433.14	ล้านบาท)

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

ทรัสต์รีซีท

พ.ศ. 2556
ล้านบาท

พ.ศ. 2556
ล้านบาท

พ.ศ. 2555
ล้านบาท

พ.ศ. 2555
ล้านบาท

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

เงินกู้ยืมระยะสั้น

วงเงินคำ้าประกันโดยธนาคาร

รวม
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รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

104,268,637	 96,320,858	 104,268,637	 96,320,858

88,139,160	 22,776,618	 88,139,160	 22,776,618

(11,196,606)	 (14,828,839)	 (11,196,606)	 (14,828,839)

181,211,191	 104,268,637	 181,211,191	 104,268,637

128,057,175	 118,147,530	 126,313,275	 116,826,930

7,703,887	 7,010,253	 7,068,985	 6,586,953

5,334,398	 6,556,320	 5,334,398	 6,556,320

(27,662,661)	 (22,257,369)	 (27,662,661)	 (22,257,369)

(7,929,871)	 18,600,441	 (7,929,871)	 18,600,441

105,502,928	 128,057,175	 103,124,126	 126,313,275

17. สำารองหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

สำารองหน้ีสินเพ่ือการบูรณะสิ่งแวดล้อมเป็นประมาณการต้นทุนในการบูรณะสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปิดบ่อ 
แคดเมียมและบ่อเก็บกากแร่ที่จังหวัดตาก	รวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่และการประกันความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณเหมือง
แม่สอด	ตามข้อกำาหนดของรัฐบาลและภาระผูกพันของบริษัท	บริษัทได้ประมาณการต้นทุนของการรื้อถอนสินทรัพย์ที่ใช้
ในเหมืองและบ่อกากแร่	 ค่าขนย้ายของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่ายในการบูรณะพื้นที่ซึ่งได้รับรู้รวมอยู่ในต้นทุนของ
สินทรัพย์เพ่ือการบูรณะและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	และได้บันทึกคู่กับสำารองหน้ีสินสำาหรับประมาณการดังกล่าว	ณ	 วันแรก 
ท่ีภาระผูกพันเกิดขึ้นในจำานวนเดียวกัน	 ซึ่งสินทรัพย์เพ่ือการฟื้นฟูสภาพที่ดินจะถูกตัดจำาหน่ายโดยวิธีเส้นตรง	 จำานวนท่ี 
บันทึกเพ่ิมระหว่างปีได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินซึ่งคำานวณโดยใช้ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย 
ถ่วงนำ้าหนักของบริษัท

18. สำารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

จำานวนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ	วันที่	1	มกราคม

จำานวนที่บันทึกเพิ่มระหว่างปี

รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ	วันที่	1	มกราคม

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ย

จ่ายผลประโยชน์

(กำาไร)/ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก		

	 คณิตศาสตร์ประกันภัย

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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7,703,887	 7,010,253	 7,068,985	 6,586,953

5,334,398	 6,556,320	 5,334,398	 6,556,320

(7,929,871)	 18,600,441	 (7,929,871)	 18,600,441

5,108,414	 32,167,014	 4,473,512	 31,743,714

4.3	 4.3	 4.3	 4.3

5.7	 5.7	 5.7	 5.7

0-15	 0-15	 0-15	 0-15

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

จำานวนที่รับรู้ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับแต่ละรายการมีดังนี้

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้

บริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานไทย	จำานวนผลประโยชน์
พนกังานจากการเกษยีณอายุจะถูกบนัทกึโดยใชผ้ลการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ	(Actuarial	Valuation)	โดยคำานวณจากเงนิ
เดอืนของพนกังาน	อตัราการลาออก	อายุการทำางานจนถงึเกษยีณ	อตัราการเสยีชวีติ	อายุงาน	และปจัจยัอืน่จนถึงงวดบญัชี
ปัจจุบันด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	(Projected	Unit	Credit	Method)	

ผลกำาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการคำานวณผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยจะถูกบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นในรอบบัญชีที่เกิดขึ้น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

ต้นทุนดอกเบี้ย

(กำาไร)/ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

	 คณิตศาสตร์ประกันภัย

รวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
ร้อยละ

พ.ศ. 2556
ร้อยละ

พ.ศ. 2555
ร้อยละ

พ.ศ. 2555
ร้อยละ

อัตราคิดลด	

อัตราการขึ้นเงินเดือน

อัตราการลาออก
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รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

39,976,189	 42,363,419	 37,367,530	 41,616,295

5,908,938	 9,343,955	 4,203,165	 8,744,686

498,145	 21,319,327	 148,705	 20,969,887

38,703,168	 59,173,737	 38,380,029	 60,485,684

   

85,086,440	 132,200,438	 80,099,429	 131,816,552

23,789,277	 94,291,322	 	 23,789,277	 94,291,322

19. หนี้สินหมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	และ	พ.ศ.	2555	ประกอบด้วย

20 . ภาระผูกพัน

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2556	และ	พ.ศ.	 2555	บริษัทมีภาระผูกพันเก่ียวกับการสร้างโรงงานและสั่งซ้ืออุปกรณ์	 
ซึ่งยังไม่ได้รับรู้เป็นหนี้สินของบริษัท	ดังต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หนี้สินการประกันสังคมและภาษีอื่น

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า

เจ้าหนี้อื่น

รวม

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

ปรับปรุงใหม่

พ.ศ. 2555
บาท

ปรับปรุงใหม่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส่วนที่ไม่เกิน	1	ปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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186,262,829	 349,542,534		 186,262,829	 	 349,542,534

226,000,000	 	2,260,000,000	 602,413,600	 2,862,413,600

- - - -

226,000,000	 	2,260,000,000	 	 602,413,600	 2,862,413,600

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2556	และ	พ.ศ.	 2555	บริษัทมีภาระผูกพันในการทำาสัญญาซื้อวัตถุดิบซึ่งยังไม่ได้รับรู้ 
เป็นหนี้สินของบริษัทดังต่อไปนี้

นอกจากนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	บริษัทได้ทำาสัญญาซื้อวัตถุดิบคิดเป็นโลหะสังกะสีประมาณ	1,400	ตัน	
(พ.ศ.	2555:	8,979	ตัน)

21. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	หุ้นสามัญจดทะเบียนท้ังหมดมีจำานวน	226,000,000	หุ้น	(พ.ศ.	2555:	226,000,000	หุ้น)	
ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท	(พ.ศ.	2555	:	หุ้นละ	10	บาท)	หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำาระเต็มมูลค่าแล้ว

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

ส่วนที่ไม่เกิน	1	ปี

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันว�คม	พ.ศ.	2556

ณ	วันที่	1	มกราคม

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

จำานวนหุ้น หุ้นสามัญ
บาท

รวม
บาท

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

บาท
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รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

226,000,000	 	2,260,000,000	 602,413,600	 2,862,413,600

- - - -

226,000,000	 	2,260,000,000	 	 602,413,600	 2,862,413,600

226,000,000	 226,000,000	 226,000,000	 226,000,000

- - - -

226,000,000	 		226,000,000	 226,000,000	 226,000,000

(204,798,146)	 (819,862,623)	 (204,798,146)	 (819,862,623)

3,379,493,159	 4,127,244,322	 3,379,493,159	 4,127,244,322

476,061,899	 517,473,790	 468,938,655	 510,583,345

1,205,158,374	 1,461,509,232	 1,204,367,738	 1,460,863,598

278,967,387	 300,118,325	 278,506,520	 282,938,743

926,283,470	 226,373,554	 -	 76,039,308

22. สำารองตามกฎหมาย

ภายใตพ้ระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	บรษิทัตอ้งตัง้สำารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ	5	ของกำาไร
สุทธิหลังจากหักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าสำารองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ค่าใช้จ่ายดังต่อไปน้ีเป็นค่าใช้จ่ายซ่ึงจำาแนกตามลักษณะ	และได้รวมอยู่ในการคำานวณ	(ขาดทุน)	กำาไรจากการดำาเนินงานแล้ว

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

ณ	วันที่	1	มกราคม

จัดสรรระหว่างปี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ

ค่าวัตถุดิบ	อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ค่าพลังงานเชื้อเพลิง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

ปรับลดบัญชีรายจ่ายในการสำารวจ	(หมายเหตุ12	(ก))

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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276,766	 705,540	 -	 -
- - - -

   
276,766	 705,540	 -	 -

   
   

(114,596,606)	 -	 -	 -
- - - -

   
(114,596,606)	 -	 -	 -

   
(114,319,840)	 705,540	 -	 -

(1,047,249,338)	 (574,958,948)	 (242,650,647)	 (507,754,250)
   
   
(209,449,868)	 (132,240,558)	 (48,530,129)	 (116,783,478)
   

- - - -
- - - -

1,684,915	 13,967,581	 1,684,915	 2,757,183

77,345,483	 62,889,716	 32,852,204	 63,586,124
   
16,099,630	 56,559,657	 13,993,010	 50,911,027

   
- - - -
-	 (470,856)	 -	 (470,856)

(114,319,840)	 705,540	 -	 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

24. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้สำาหรับกำาไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษัทมียอดจำานวนเงินท่ีแตกต่างจากการคำานวณกำาไรทางบัญชีคูณกับ
ภาษีของประเทศที่บริษัทตั้งอยู่	โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักเป็นร้อยละ	-	10.92	(พ.ศ.	2555:	ร้อยละ	0)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

ภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้ปีปัจจุบันสำาหรับกำาไรทางภาษีสำาหรับปี
การปรับปรุงจากปีก่อน

รวมภาษีเงินได้ปีปัจจุบัน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราว
ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราภาษี

รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รวมค่าใช้จ่าย	(รายได้)	ภาษีเงินได้นิติบุคคล

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

ปรับปรุงใหม่

พ.ศ. 2555
บาท

ปรับปรุงใหม่

ขาดทุนก่อนภาษี

ภาษีคำานวณจากอัตราภาษีร้อยละ	20	
	 (พ.ศ.	2555	-	ร้อยละ	23)
ผลกระทบ:
	 ผลการดำาเนินงานของบริษัทร่วมสุทธิจากภาษี
	 รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี
	 ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	
	 	 ซึ่งยังไม่ได้รับรู้
	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากขาดทุน
	 	 ทางภาษี	ซึ่งยังไม่ได้รับรู้
	 การวัดมูลค่าใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
	 	 อัตราภาษี
	 การปรับปรุงจากปีก่อน	(หมายเหตุข้อ	5)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
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(530,062,239)	 (569,356,625)	 (242,650,647)	 (507,754,250)

226,000,000	 226,000,000	 226,000,000	 226,000,000

(2.35)	 (2.52)	 (1.07)	 (2.25)

25 . เงินปันผลจ่าย

เมื่อวันที่	18	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลจากกำาไรสะสม
ของบริษัท	จำานวน	0.30	บาทต่อหุ้น	เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น	67.80	ล้านบาท	(พ.ศ.	2555:	ไม่มีการประกาศจ่าย)	ซึ่งจะนำา
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญต่อไป

26. ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคำานวณโดยการหารขาดทุนสุทธิท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วง
นำ้าหนักที่ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี

บรษิทัไมม่กีารออกหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรบัลดและไมม่กีำาไรตอ่หุ้นปรับลดสำาหรับปสีิน้สดุวันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	
และ	พ.ศ.	2555

ขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ	(บาท)

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย	(หุ้น)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2556พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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55,790,539	 	675,000,000	 35	 236,249,800	 69,939,097				675,000,000	 35	 236,249,800	

-	 80,000,000	 100	 80,000,000	 -	 80,000,000	 100	 80,000,000

-	 285,589,732	 51	 145,650,772	 -	 285,589,732	 51	 145,650,772

-	 27,563,113	 100	 27,563,113	 -	 27,569,653	 100	 27,569,653

-	 100,000	 100	 100,000	 -	 100,000	 100	 100,000

-	 246,700	 100	 246,700	 -	 246,700	 100	 246,700

	 	 	253,560,585	 -	 	 253,567,125

       

-	 	 	(145,650,772)	 -	 	 -

-	 	 	 (27,563,113)	 -	 	 (27,569,653)

-	 	 	(100,000)	 -	 	 (100,000)

-	 	 	 (246,700)	 -	 	 (246,700)

-	 	 	80,000,000	 -	 	 225,650,772

69,939,097	 94,192,819	 461,900,572	 469,501,823

(14,148,558)	 (24,253,722)	 -	 -

-	 -	 (145,650,772)	 (7,601,251)

55,790,539	 69,939,097	 316,249,800	 461,900,572

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

27. รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ก) เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อย	และบริษัทร่วมค้า	มีดังนี้

บรษิทัย่อยทกุบรษิทัไดก่้อตัง้ในประเทศไทย	ยกเว้น	บรษิทั	ผาแดงอนิดสัทร	ี(ประเทศลาว)	จำากัด	และบรษิทั	ตน้สงักะส	ี
จำากัด

งบการเงินรวม งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินเฉพาะบริษัท
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ส่วนได้เสีย
บาท

ส่วนได้เสีย
บาท

สัดส่วน
เงินลงทุน
ร้อยละ

สัดส่วน
เงินลงทุน
ร้อยละ

ทุนชำาระแล้ว
บาท

ทุนชำาระแล้ว
บาท

ราคาทุน
บาท

ราคาทุน
บาท

บริษัทย่อย

บริษัท	ผาแดงพร็อพเพอร์ตี้ส์		จำากัด

บริษัท	ภูเทพ	จำากัด

บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	(ประเทศลาว)	จำากัด

บริษัท	ผาแดงอินเตอร์เนชั่นแนล	ไมนิ่ง	จำากัด

บริษัท	ต้นสังกะสี	จำากัด

รวม

หัก	ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่า

บริษัท	ภูเทพ	จำากัด

บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	(ประเทศลาว)	จำากัด

บริษัท	ผาแดงอินเตอร์เนชั่นแนล	ไมนิ่ง	จำากัด

บริษัท	ต้นสังกะสี	จำากัด

เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	สุทธิ	

บริษัทร่วมค้�

บริษัท	แม่สอดพลังงานสะอาด	จำากัด

บรษิทั	แมส่อดพลงังานสะอาด	จำากัดไดก่้อตัง้ในประเทศไทย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

ณ	วันที่	1	มกราคม

ส่วนแบ่งขาดทุนจากผลการดำาเนินงาน

	 ของบริษัทร่วมค้า

ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าเงินลงทุน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม
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55,790,539	 	675,000,000	 35	 236,249,800	 69,939,097				675,000,000	 35	 236,249,800	

บริษัทย่อย

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	ผาแดง	(ลาว)	มีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้นจำานวน	1,273,000	ดอลลาร์สหรัฐ	ซึ่งเป็นทุนจด
ทะเบียนและชำาระแล้วจำานวน	797,000	ดอลลาร์สหรัฐ	 เงินลงทุนในผาแดง	 (ลาว)	 ในงบการเงินเฉพาะบริษัทมูลค่าสุทธิ 
จากค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับศูนย์	(พ.ศ.	2555:	ไม่มี)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	ภูเทพ	มีทุนเรือนหุ้นทั้งสิ้นจำานวน	4,606,286	หุ้น	(พ.ศ.	2555:	4,606,286	หุ้น)	เป็น
จำานวนเงินรวม	377,102,615	บาท	 (พ.ศ.	 2555:	 377,103,615	บาท)	มูลค่าเงินลงทุนของภูเทพ	ตัดจำาหน่ายเต็มมูลค่า 
ใน	พ.ศ.	2556

SEAMET	ได้เข้าทำาสัญญาการรับบริการเก่ียวกับการทำากิจการเหมืองแร่ในประเทศสหภาพพม่ากับบริษัท	Mali	Mining	&	
Metallurgy	Pte.	Ltd.	รายละเอียดของรายการดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ	12	(ข)

เมื่อวันที่	 18	มกราคม	พ.ศ.	2554	บริษัท	ต้นสังกะสี	จำากัด	 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์ด้วยทุนจด
ทะเบียนจำานวน	10,000	ดอลลาร์สิงคโปร์	ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
พ.ศ.	2556	มูลค่าเงินลงทุนของบริษัท	ต้นสังกะสี	จำากัด	ตัดจำาหน่ายเต็มมูลค่าแล้ว

บริษัทร่วมค้า 

เมือ่วันที	่9	ตลุาคม	พ.ศ.	2549	บรษิทัไดร้ว่มทุนกับบรษิทั	เอม็พี	เอน็เนอรจ์	ีจำากัด	และบรษิทั	ไทยออยล	์จำากัด	(มหาชน)	
จัดตั้ง	บริษัท	แม่สอดพลังงานสะอาด	จำากัด	 (“แม่สอดพลังงานสะอาด”)	 เพื่อผลิตเอทานอล	ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก	ณ	 
วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	แม่สอดพลังงานสะอาดมีหุ้นทุนจดทะเบียนที่ออกจำาหน่ายและรับชำาระเต็มมูลค่าแล้วจำานวน	
67,500,000	หุ้น	 โดยบริษัท	 ผาแดงอินดัสทรี	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ลงทุนในหุ้นของแม่สอดพลังงานสะอาดจำานวนท้ังสิ้น	
23,625,000	หุ้น	คิดเป็นส่วนได้เสียร้อยละ	35

บรษิทัไดล้งนามรว่มกับผูร้ว่มทุนรายอ่ืนในการให้เงนิกู้ยืมแก่แมส่อดพลังงานสะอาดตามสญัญาเงนิกู้ลงวันท่ี	9	กันยายน	
พ.ศ.	2554	เป็นจำานวน	105	ล้านบาท	ซึ่งได้จ่ายไปในวันที่	5	ตุลาคม	พ.ศ.	2554	ภายใต้สัญญานี้	บริษัทมีสิทธิ์เลือกที่จะ
แปลงเงินให้กู้ยืมดังกล่าวเป็นทุนในแม่สอดพลังงานสะอาดได้ภายหลังจากครบกำาหนดหนึ่งปีนับจากวันที่ในสัญญา	 
โดยอัตราดอกเบี้ยสำาหรับเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวอยู่ที่ร้อยละ	4.2	ต่อปี	ณ	ปัจจุบัน	ยังไม่มีการแปลงเงินลงทุนดังกล่าว

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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1,674,345
790,124
2,354

2,466,823

1,070,000
1,196,996

2,266,996

199,827

1,143,153
(1,214,151)

(70,998)

1,541,565
682,600
1,481

2,225,646

835,000
1,231,244

2,066,244

159,402

1,529,105
(1,569,529)

(40,424)

   

-	 -	 1,037,520	 1,037,520

-	 -	 20,632,480	 -

-	 -	 -	 3,217,450

-	 -	 316,680	 316,680

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

รายการที่มีสาระสำาคัญของแม่สอดพลังงานสะอาด	ณ	วันที่	 และสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	และ	
พ.ศ.	2555	มีดังต่อไปนี้

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	บริษัทไม่มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าอันเกี่ยวเนื่องจากกิจการร่วมค้านี้

ข) รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

บริษัทขายสินค้าและบริการให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามราคาตลาดในอุตสาหกรรม

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2556

พันบาท

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2555

พันบาท

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์รวม

เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินรวม

สินทรัพย์สุทธิ

รายได้
ค่าใช้จ่าย

ข�ดทุนสุทธิสำ�หรับปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาทสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

รายได้จากการขายสินค้าและบริการ

	 บริษัท	ผาแดงพร็อพเพอร์ตี้ส์	จำากัด

	 บริษัท	เซาท์	อีส	เอเชีย	เมทัลส์	จำากัด

	 บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	(ประเทศลาว)	จำากัด

	 บริษัท	ภูเทพ	จำากัด
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-	 -	 5,538,679	 5,669,692

-	 -	 14,926,497	 -

- - - -

-	 -	 14,926,497	 -

ค) การซื้อสินค้าและบริการ

บริษัทขายสินค้าและบริการให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามราคาตลาดในอุตสาหกรรม

ง)  ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

การซื้อสินค้าและบริการ

	 บริษัท	ผาแดงพร็อพเพอร์ตี้ส์		จำากัด

การขายสินค้า

	 บริษัท	เซาอีส	เอเชีย	เมทัลส์	จำากัด

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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-	 -	 90,202	 357,702

-	 -	 37,202,463	 37,202,463

-	 -	 -	 26,390

-	 -	 147,705	 136,913

   

-	 -	 37,440,370	 37,723,468

-	 -	 (37,350,168)	 (37,339,376)

   

-	 -	 90,202	 384,092

-	 -	 85,966,110	 84,243,416

-	 -	 572,300	 532,300

-	 -	 12,528,558	 12,278,558

   

-	 -	 99,066,968	 97,054,274

-	 -	 (99,066,968)	 (97,054,274)

- - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

จ) ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ฉ) เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินทดรองจากบริษัทจำานวน	85,966,110	บาท	เป็นเงินทดรองสำาหรับจ่ายชำาระค่าหุ้นของผาแดง	(ลาว)

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	บริษัทได้บันทึกสำารองหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกิดจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท้ังจำานวนตามท่ี
กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ	12	ผลการสำารวจของกิจการเหล่าน้ีพบว่าไม่มีทรัพยากรแร่ท่ีคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

บริษัท	ผาแดงพร็อพเพอร์ตี้ส์		จำากัด

บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	(ประเทศลาว)	จำากัด

บริษัท	ภูเทพ	จำากัด

บริษัท	ผาแดงอินเตอร์เนชั่นแนล	ไมนิ่ง	จำากัด

รวม

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ

บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี		(ประเทศลาว)	จำากัด

บริษัท	ผาแดงอินเตอร์เนชั่นแนล	ไมนิ่ง	จำากัด

บริษัท	ต้นสังกะสี	จำากัด

รวม

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เงินทดรองแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ	
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รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

-	 -	 90,202	 357,702

-	 -	 37,202,463	 37,202,463

-	 -	 -	 26,390

-	 -	 147,705	 136,913

   

-	 -	 37,440,370	 37,723,468

-	 -	 (37,350,168)	 (37,339,376)

   

-	 -	 90,202	 384,092

-	 -	 85,966,110	 84,243,416

-	 -	 572,300	 532,300

-	 -	 12,528,558	 12,278,558

   

-	 -	 99,066,968	 97,054,274

-	 -	 (99,066,968)	 (97,054,274)

- - - -

-	 -	 668,362	 482,287

-	 -	 668,362	 482,287

35,367,900	 41,153,000	 35,367,900	 41,153,000

	 5,029,560	 16,709,548	 5,029,560	 16,709,548

	40,397,460	 57,862,548	 40,397,460	 57,862,548

ช) เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ซ) ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญของกิจการ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญของกิจการสำาหรับปีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2556	และ	พ.ศ.	 2555	มีรายการ 
ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

บริษัท	ผาแดงพร็อพเพอร์ตี้ส์	จำากัด

รวม

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์

	 เมื่อเลิกจ้าง

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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494,322,650	 	 486,145,263	 -	 	 -

9,519,090	 	 8,177,387	 -	 	 -

   

503,841,740	 	 494,322,650	 -	 	 -

69,141,292	 	 69,141,292	 -	 	 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

ญ) เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น

ภูเทพได้ทำาสัญญากู้ยืมเงินจาก	PNA	(Puthep)	เพื่อใช้เป็นเงินทดรองที่จำาเป็นในการทำาการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการแร่ทองแดง	 โดยสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวลงวันท่ี	 15	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2551	และลงนามเรียบร้อยในเดือนมีนาคม	 
พ.ศ.	2552	ซึง่	PNA	(Puthep)	ตกลงให้เงนิทุนทดรองจา่ยลว่งหนา้	เพ่ือใชใ้นการศกึษาความเปน็ไปไดใ้นโครงการแร่ทองแดง	
เงนิกู้ยืมดงักลา่วมจีำานวนเท่ากับสว่นเกินของเงินทุนจำานวน	6,000,000	ดอลลาร์สหรัฐ	หรอื	216,492,547	บาท	ซึง่ไดร้บัจาก	
PNA	(Puthep)	ดอกเบี้ยภายใต้สัญญากู้ยืมเงินคิดคำานวณจากต้นทุนเงินทุนที่ดีที่สุดสำาหรับ	PNA	(Puthep)	และจะบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในการสำารวจแหล่งแร่	 ภายใต้เง่ือนไขในการกู้ยืม	 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจะหยุดคำานวณต้ังแต่เดือนมกราคม	 
พ.ศ.	2555	ภายใต้สญัญากู้ยืมเงนิภูเทพไมม่ภีาระผกูพันท่ีจะตอ้งจา่ยคนืเงนิกู้ยืมจนกว่าบรษิทัจะสามารถทำากำาไรเพียงพอท่ี
จะจ่ายคืน	การจ่ายคืนเงินจะเท่ากับร้อยละ	35	ของกำาไรสุทธิของบริษัท	ตามหมายเหตุ	12	(ก)

28 . นโยบายการบริหารความเสี่ยงสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สิน

28.1 การบริหารความเสี่ยง 

คว�มเสี่ยงด้�นร�ค�

เนือ่งดว้ยราคาทีอ่า้งองิสว่นใหญ่ของธุรกรรมทีเ่ก่ียวข้องกับสงักะสนีัน้เปน็สกุลเงนิดอลลารส์หรฐั	บรษิทัจงึมคีวามเสีย่ง
จากความผนัผวนของเงินตราตา่งประเทศทีเ่กีย่วเน่ืองกับการสง่ออก	และจากการซือ้วัตถุดบิ	พัสดคุงคลงัและอปุกรณ์ลงทนุ	
โดยบริษัทใช้สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนแบบส่งมอบทันทีและสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	 เพ่ือลดความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นอกจากน้ีบริษัทยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์	 โดยบริษัทได้เข้าทำาธุรกรรมเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงด้านราคาท่ีอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากความแตกต่างของราคา	ณ	 เวลาท่ีซื้อแร่และเวลาที่ขายโลหะสังกะสีท่ีผลิตได้	
ส่วนต่างของราคาที่เกิดข้ึนจากการชำาระราคาสัญญาซื้อขายโลหะสังกะสีท่ีครบกำาหนดแล้วจะถูกบันทึกรับรู้ในรายได้หรือ
ต้นทุนสินค้า

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

บริษัท	PNA	(Puthep)	Pty	Ltd.

ณ	วันที่	1	มกราคม

เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นระหว่างปี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม

ดอกเบี้ยค้างจ่าย	



113

รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

2,992,487

(394,210)

29,073,086

-

(17,832,133)

11,592,541

39,678,904

(769,601)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	บริษัทมีสัญญาซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าขายทั้งหมดจำานวน	30,718,194	
ดอลลาร์สหรัฐ	และขายจำานวน	456,000	ยูโร	และซื้อทั้งหมดจำานวน	12,919,417	ดอลลาร์สหรัฐ	การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ถึงกำาหนดส่งมอบ	มีมูลค่า	6,239,592	บาท	ซึ่งเป็นขาดทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	บรษิทัมสีญัญาขายโลหะสงักะสท้ัีงหมดจำานวน	11,425	เมตริกตนัและโลหะอลมูเินยีม
จำานวน	100	เมตรกิตัน	และสญัญาซือ้โลหะสงักะสท้ัีงหมดจำานวน	8,975	เมตรกิตนัและโลหะอลมูเินยีมจำานวน	200	เมตรกิตนั	
ท่ียังไมค่รบกำาหนดสง่มอบกับ	London	Metals	Exchange	การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยุตธิรรมของสญัญาท่ียังไมถึ่งกำาหนด
ส่งมอบมีมูลค่า	1,185,428	ดอลลาร์สหรัฐ	หรือ	38,909,303	บาท	ซึ่งเป็นกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	มูลค่ายุติธรรมเป็นมูลค่า
ตามราคาตลาด	ณ	วันสิ้นงวด	สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวจะถูกหักกลบเมื่อมีการส่งมอบสินค้าในอนาคตตามราคาที่
ได้ตกลงไว้แล้ว	 การซื้อขายในตลาดล่วงหน้าของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความเส่ียงในด้านธุรกรรมโดยไม่ได้เก็งกำาไร
แต่อย่างใด	

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงิน	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	มีดังต่อไปนี้

คว�มเสี่ยงในก�รให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อได้แก่ความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาผิดเงื่อนไขตามสัญญา	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลขาดทุนแก่
บริษัทได้	 โดยปกติบริษัทมีนโยบายการบริหารความเส่ียงในการให้สินเชื่อโดยการเรียกหลักประกันจากลูกค้าก่อนทำาการ
ขายสนิค้าซึง่หลกัประกันอาจเป็นหนังสอืคำา้ประกันโดยธนาคารหรือเงนิสด	ความเสีย่งในการให้สนิเชือ่ของบริษทัได้กระจาย
ไปยังลูกค้าหลายราย

คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับอัตร�ดอกเบี้ย

ความเสี่ยงเก่ียวกับอัตราดอกเบี้ยในงบแสดงฐานะการเงินเกิดจากความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลง	 
ซึ่งอาจส่งผลในทางลบต่อกำาไรหลังหักดอกเบี้ยของบริษัทในงวดบัญชีปัจจุบันและปีต่อไป

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

เคร่ืองมือท�งก�รเงินเก่ียวกับอัตร�แลกเปล่ียนเงินตร�ต่�งประเทศ

สัญญาขายที่มีมูลค่ายุติธรรมเชิงบวก/(ลบ)

สัญญาซื้อที่มีมูลค่ายุติธรรมเชิงบวก/(ลบ)

เครื่องมือท�งก�รเงินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สัญญาสังกะสีที่มีมูลค่ายุติธรรมเชิงบวก/(ลบ)

สัญญาอลูมิเนียมที่มีมูลค่ายุติธรรมเชิงบวก/(ลบ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท

28.2 มูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชี	ณ	วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	ลูกหน้ีการค้า	เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน
แก่กิจการท่ีเก่ียวข้อง	สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน	สินทรัพย์อ่ืนบางรายการ	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	เจ้าหน้ีการค้า	เงินกู้ระยะส้ัน
และเงินทดรองจากกิจการอื่น	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	ค่าภาคหลวง	และหนี้สินหมุนเวียนอื่น	มีมูลค่าใกล้เคียง
กับมูลค่ายุติธรรม

28.3 ความเสี่ยงในการสำารวจ

บรษิทัและบรษิทัย่อยบางแห่งได้ดำาเนนิการสำารวจแหล่งแร่เพ่ือหาวัตถุดบิเพ่ือใช้ในโรงถลงุสงักะส	ีค่าใช้จ่ายเหล่านีจ้ะ
ถูกตั้งพักไว้ในบัญชีและถูกตัดจำาหน่ายตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ	 12	ซึ่งการสำารวจแหล่งแร่จะส่งผลให้มีค่าใช้จ่าย
ตั้งพักและมีค่าตัดจำาหน่ายเพิ่มมากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	ผู้บริหารจะทำาการประเมินข้อมูลและความน่าเชื่อถืออย่างสมำ่าเสมอ	 
ซึ่งจะช่วยลดความไม่แน่นอนและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

29 . คดีความฟ้องร้อง

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	มีชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มนำ้าแม่ตาว	อำาเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	จำานวน	1,141	คน	เป็น
โจทก์ย่ืนฟ้องบริษัทและบริษัท	ตากไมนิ่ง	 จำากัด	ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้รวม	5	คดี	 เพ่ือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนจากความเสียหายเป็นจำานวนเงิน	3,969	ล้านบาท	โดยกล่าวหาว่าบริษัทและบริษัท	ตากไมนิ่ง	จำากัด	 เป็นต้นเหตุ
ของการปนเปื้อนโลหะแคดเมียมในอำาเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	บริษัทได้ยื่นคำาให้การต่อศาลแล้วทุกคดี		

วันที่	20	กันยายน	พ.ศ.	2556	ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้อ่านคำาพิพากษาในคดีหมายเลขดำาที่	66/2552	ที่ชาวบ้านจำานวน
หนึ่ง	(207	คน)	ยื่นฟ้องบริษัท	ผาแดง	อินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัท	ตากไมนิ่ง	จำากัด	ว่าเป็นต้นเหตุทำาให้เกิดการ
ปนเปื้อนของสารแคดเมียมในพ้ืนที่และเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินกว่า	 726	 ล้านบาท	ซึ่งประกอบด้วย	1)	 โจทก์ผู้มีบัตร 
ผู้ป่วยโครงการแคดเมียมของโรงพยาบาลแม่สอด	2)	โจทก์ผู้ที่อ้างว่าไม่สามารถใช้ที่ดินเพื่อทำาการเกษตรต่อไปได้	3)	โจทก์
ผู้ท่ีอา้งว่าสญูเสยีอาชพี	4)	โจทก์ผูท่ี้หว่ันวิตกตอ่การมสีารแคดเมยีมปนเปือ้น	5)	โจทก์ผูท่ี้หว่ันวิตกตอ่การสญูเสยีวฒันธรรม
ประเพณีและการดำารงชวิีตอย่างปกตสิขุ	บรษิทัและบรษิทั	ตากไมน่ิง	จำากดั	ถูกโจทก์เรยีกรอ้งให้จา่ยเงนิจำานวน	50	ล้านบาท	
และเงินในอัตราร้อยละ	 3	 ของผลกำาไรสุทธิเข้ากองทุนประกันความเส่ียงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม	 
รวมทั้งให้ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท	และบริษัท	ตากไมนิ่ง	จำากัด	นั้น

ศาลได้มีคำาพิพากษากรณีข้างต้นให้บริษัทและบริษัท	 ตากไมน่ิง	 จำากัด	ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เฉพาะผู้ที่มีบัตร 
ผู้ป่วยโครงการแคดเมียมของโรงพยาบาลแม่สอดเป็นเงินประมาณ	9.2	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทและบริษัท	ตากไมนิ่ง	จำากัด	ต้อง
ชำาระคนละครึ่ง	 คำาขอท้ายฟ้องอ่ืนๆ	 ไม่สั่งให้	 ส่วนโจทก์ที่เหลือที่อ้างว่าได้รับความเสียหายจากการปนเปื้อน	 ศาลได้มี 
คำาพิพากษาให้ยกฟ้องทั้งหมด	เพราะไม่สามารถนำาสืบได้ว่าเสียหายตามที่กล่าวอ้างจริง

บริษัทได้ศึกษารายละเอียดของคำาพิพากษาดังกล่าวแล้ว	และได้หารือกับทีมทนายความเพ่ือย่ืนอุทธรณ์ตามข้ันตอน
ต่อไป
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คดีท่ีเหลืออยู่อีก	 4	 คดียังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล	อย่างไรก็ตามบริษัทมั่นใจในมาตรการด้าน 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเขม้งวด	ซึง่เปน็ไปตามกฎขอ้บงัคบัและข้อกำาหนดของสว่นราชการ	ซึง่ผูบ้ริหารมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะตอ่สูค้ดอียา่ง
เตม็กำาลงัความสามารถ	ผลของคดดีงักลา่วยังไมส่ามารถคาดการณ์ได	้อย่างไรก็ตามบรษิทัไดป้ระมาณหนีส้นิทีอ่าจเกิดขึน้
เป็นเงิน	27	ล้านบาท	สำาหรับ	5	คดีดังกล่าว

เมือ่วันที	่26	ตุลาคม	พ.ศ.	2553	บรษิทัได้รบัหนังสอืจากกระทรวงอตุสาหกรรมกำาหนดใหบ้รษิทัดำาเนนิการจดัทำารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพ่ิมเติมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ 
แล้วเสร็จภายในระยะเวลา	180	วัน	หากไม่ดำาเนินการตามที่กำาหนดจะถูกเพิกถอนประทานบัตรฉบับที่ได้รับล่าสุด

บริษัทไม่เห็นด้วยกับคำาสั่งท่ีออกโดยมิชอบด้วยกฎหมาย	 จึงได้ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครองกลางในเดือนมกราคม	 
พ.ศ.	2554	อย่างไรก็ตาม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	คดีอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลและผลของคดี
ดังกล่าวยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ในขณะนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
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 1. Bali Ventures Limited1 49,087,200 21.720
	 2.	 กระทรวงการคลัง	 31,200,000	 13.805

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
	 บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	2,260	ล้านบาท	เรียกชำาระแล้ว	2,260	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	226,000,000	หุ้น	มูลค่า
หุ้นละ	10	บาท	

ผู้ถือหุ้น
	 รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรกของบริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	26	มีนาคม	2557	ซึ่งเป็น
วันปิดสมุดล่าสุดของบริษัทฯ	

การจัดการและ
การกำากับดูแล
กิจการ

กลุ่มผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่

ลำ�ดับ ร�ยช่ือผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รถือหุ้น
  (ร้อยละ)

 1. Bali Ventures Limited 49,087,200 21.720
	 2.	 กระทรวงการคลัง	 31,200,000	 13.805
	 3.	 นายทวีฉัตร	จุฬางกูร	 12,159,700	 5.380
	 4.	 ธนาคาร	กรุงเทพ	จำากัด	(มหาชน)	 7,301,070	 3.231
	 5.	 นายศุภชัย	วีรบวรพงศ์	 3,958,500	 1.752
	 6.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	 2,516,060	 1.113
	 7.	 นางพจนีย์	พิชิตบัญชรชัย	 2,403,700	 1.064
	 8.	 นายนุรักษ์	มหัทธนะอานนท์	 2,133,400	 0.944
	 9.	 นางนันทา	รุ่งนพคุณศรี	 2,008,400	 0.889
	 10.	 นายเกียรติ	ศรีจอมขวัญ	 1,885,100	 0.834

ลำ�ดับ ร�ยช่ือผู้ถือหุ้น จำ�นวนหุ้น สัดส่วนก�รถือหุ้น
  (ร้อยละ)

หมายเหตุ	 1	 บริษัท	Bali Ventures Limited	 มีบริษัท	 Istithmar	World	 Ventures	 ถือหุ้นทั้งหมด	 100%	 ซึ่งประกอบธุรกิจการบริการด้านการเงิน 
	 	 	 ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

	 การออกหลกัทรพัย์อ่ืน	–	ไมม่ี



117ปี 2554 25522555 2553 2551

รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล  

	 นโยบายของบริษัทฯ		การจ่ายเงินปันผลทุกคร้ังจะต้องกันทุนสำารองไว้อย่างน้อยร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นติบิคุคล	จนกว่าทุนสำารองจะมจีำานวนอย่างนอ้ยรอ้ยละ	10	ของทุนจดทะเบยีนบรษิทัฯ	ในกรณีปกติ	บริษทัฯ	จะจ่ายเงนิปนัผล
ในอตัรารอ้ยละ	50	ของกำาไรสทุธิหลงัหกัภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล		เว้นแตบ่รษิทัฯ	จะมคีวามจำาเปน็ตอ้งใชเ้งนิเพ่ือการขยายงาน
ในอนาคต
	 จากการพิจารณาผลการดำาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ	บริษัทฯ	มีผลขาดทุน	คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	29	เมษายน	2556	เห็นควรงดจ่ายเงินปันผลสำาหรับปี	2555							
	 บริษัทย่อยไม่ได้มีการกำาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราคงที่ไว้	แต่โดยทั่วไปจะกำาหนดการจ่ายปันผลตาม
นโยบายของบริษัทฯ

ข้อมูลก�รจ่�ยเงินปันผลย้อนหลังของบริษัท

หมายเหตุ	*	เงินปันผลส่วนที่เหลือจ่ายจากกำาไรสะสมของบริษัทฯ

	 อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น
	 อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
	 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ	(%)

	 	 (2.53)	 			0.02	 1.83	 1.31	 1.17
	 	 						-	 	0.50	 1.29	 0.92	 0.82
	 	 						-											100.00*	 59.52	 61.30	 65.99
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การจัดการและ
การกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมก�รบริษัท 

	 คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจและหน้าที่ดังนี้
	 1.	จัดการบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 2.	พิจารณาและกำาหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
	 3.	กำาหนดจ่ายเงินบำาเหน็จรางวัลแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ	หรือของบุคคลใดๆ		ที่กระทำากิจการให้กับบริษัทฯ	
โดยจะเป็นผู้กระทำาการประจำาหรือไม่ประจำาก็ได้	ยกเว้นบำาเหน็จบำานาญ	หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดของกรรมการ
	 4.	 พิจารณารายงานการวางแผนการดำาเนินงานและการประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ท่ีนำาเสนอโดย 
คณะกรรมการวางแผนการดำาเนินงาน
	 ในการปฏิบัติงานตามอำานาจและหน้าที่	 คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ	 หรือกรรมการ 
คนใดคนหน่ึงหรอืหลายคนหรอืบคุคลอืน่ไปปฏิบตัหินา้ท่ีอย่างหนึง่อย่างใดตามทีไ่ดก้ำาหนดไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ	แทน
คณะกรรมการบริษัทก็ได้

ก�รประชุมคณะกรรมก�ร

	 คณะกรรมการบริษัทมีกำาหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำาทุก	3	เดือน	มีการกำาหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี	และ
มีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจำาเป็น	โดยมีกำาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า	และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำาเนินงาน
เปน็ประจำา	เลขานกุารบรษิทัไดจ้ดัทำาหนังสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุสง่
ให้กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ	อย่างน้อย	5	วันทำาการ	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท	ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียง
พอก่อนเข้าประชุม	
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวน	10	คน	ในปี	2556	คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติ
จำานวน	4	ครั้ง	โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนสรุปได้ดังนี้

ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

ก�รประชุมคณะกรรมก�ร

จำ�นวนครั้งที่
เข้�ร่วมประชุม

จำ�นวนคร้ังก�ร
ประชุม

 1.	 นายอาสา	สารสิน	 ประธานกรรมการ	 4	 4
	 	 (ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)  
	 2.	 นายฟรานซิส	แวนเบลเลน	 กรรมการ
						 	 (ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)	กรรมการผู้จัดการ
	 	 	 กรรมการวางแผนการดำาเนินงาน 4 4 
	 3.	 นายอาหมัด	บิน	ฟาฮัด	 กรรมการ
	 	 	 กรรมการวางแผนการดำาเนินงาน
	 	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	 4	 2
	 4.	 นายราวิ	กิดวานิ	 กรรมการ
	 	 	 กรรมการวางแผนการดำาเนินงาน 4 2
	 5.	 นายสุรพล	สุประดิษฐ์	1	 กรรมการ
	 	 	 กรรมการวางแผนการดำาเนินงาน 2 2
	 6.	 นางปานทิพย์	ศรีพิมล	2	 กรรมการ
	 	 	 กรรมการวางแผนการดำาเนินงาน 1 1
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การจัดการและ
การกำากับดูแลกิจการ

หมายเหตุ	 1.	นายสุรพล	สุประดิษฐ์	ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2556
		 	 	 2.	นางปานทิพย์	ศรีพิมล	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	เมื่อวันที่		6	สิงหาคม	2556

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท

	 ประกอบด้วยนายอาสา	สารสิน	นายฟรานซิส	แวนเบลเลน	และนายวินัย	 วามวาณิชย์	 สองในสามคนลงลายมือชื่อ 
ร่วมกัน	และประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

ร�ยชื่อและตำ�แหน่งของผู้บริห�ร

หมายเหตุ	 1.	นายสุวิทย์	เอื้อวณิชกุล	ได้เกษียณอายุเมื่อวันที่	31	ธันวาคม	2556
	 												 2.	นายมาโนช	จรูญวุฒิธรรม	ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการโรงงานตาก	มีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2557	

ร�ยชื่อกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

ก�รประชุมคณะกรรมก�ร

จำ�นวนครั้งที ่
เข้�ร่วมประชุม

จำ�นวนคร้ังก�ร
ประชุม

	 1.	 นายอาสา	สารสิน	 ประธานกรรมการ
	 2.	 นายฟรานซิส	แวนเบลเลน		 กรรมการผู้จัดการ
	 3.	 นายสุวิทย์	เอื้อวณิชกุล	1	 ผู้อำานวยการโรงถลุง
	 4.	 นายเทียนชัย	สิงหการ	 ผู้อำานวยการเหมือง
	 5.	 นายชิตชัย	ทวีพาณิชย์	 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร
	 6.	 นายชยะ	หัสดิเสวี	 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายการค้า
	 7.	 นายสยาม	ดาวมณี	 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายนวัตกรรมกระบวนการและเทคโนโลยี
	 	 	 	 	 ผู้อำานวยการโรงงานระยอง
	 8.	 นายอรรณพ	ตังคณานุกูลชัย	 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายประสานงานราชการและกฎหมาย
	 9.	 นายโพธิ์ทอง	พิพัฒน์ไพบูลย์	 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายซ่อมบำารุง
	 10.	 นายมาโนช	จรูญวุฒิธรรม	2	 ผู้อำานวยการโรงงานตาก
	 11.	 นางวรทิพย์	ฤกษ์พิบูลย์	 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน	บัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 12.	 ดร.	สุรินทร์	ตันติเจริญเกียรติ	 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน	และเลขานุการบริษัท

ลำ�ดับ ช่ือ-น�มสกุล ตำ�แหน่ง

	 7.	 นายพารณ	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา	 กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ
	 	 	 ประธานกรรมการสรรหาและ
	 	 	 พิจารณาผลตอบแทน	 4	 4
	 8.	 นายคาเรล	วินค์	 กรรมการอิสระ
	 	 	 กรรมการวางแผนการดำาเนินงาน	 4	 3
	 9.	 นายวินัย	วามวาณิชย์	 กรรมการอิสระ
						 	 (ผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)	ประธานกรรมการตรวจสอบ	 4	 4	 	
	 10.	 นายอัศวิน	คงสิริ	 กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	 4	 4
	 	11.	 นายพินิต	วงศ์มาศา	 กรรมการอิสระ	กรรมการวางแผนการดำาเนินงาน
	 	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	 4	 4
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รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

การจัดการและ
การกำากับดูแลกิจการ

01
อาสา  
สารสิน 
อายุ	77	ปี		
ประธานกรรมการ	 

02
ฟรานซิส 
แวนเบลเลน  
อายุ		56	ปี
กรรมการ	กรรมการ 
ผู้จัดการ	และกรรมการ
วางแผนการดำาเนินงาน

03
สุวิทย์  
เอื้อวณิชกุล  
อายุ		60	ปี
ผู้อำานวยการโรงถลุง

04
เทียนชัย  
สิงหการ
อายุ	57	ปี
ผู้อำานวยการเหมือง

05
ชิตชัย 
ทวีพาณิชย์  
อายุ	52	ปี
ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และสื่อสารองค์กร

06
ชยะ  
หัสดิเสวี  
อายุ		51	ปี
ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายการค้า

คุณวุฒิก�รศึกษ�	 •	 B.A.	 (Business	 Administration),	 	 Boston	
University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
ก�รอบรม •	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 -	 หลักสูตร	
Director	Accreditation	Program	(DAP)	ปี	2546	 -	หลักสูตร	Audit	
Committee	Program	(ACP)	ปี	2550	-	หลักสูตร	Finance	for	Non- 
Finance	Directors	 (FND)	ปี	 2551-	 หลักสูตร	Role	 of	Chairman	
Program	(RCP)	ปี	2556	
ตำ�แหน่งปัจจุบนัในบริษทัจดทะเบยีน	•	ประธานกรรมการ	บริษัท	ผาแดง	
อินดัสทรี	 จำากัด	 (มหาชน)	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	สยามแม็คโคร	
จำากัด	 (มหาชน)	 •	 กรรมการ	และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	
บริษัท	ปูนซิเมนต์ไทย	จำากัด	 (มหาชน)	•	ประธานกรรมการตรวจสอบ		
รองประธานกรรมการ	 และกรรมการอิสระ	 บริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร	จำากัด	(มหาชน)
ตำ�แหน่งปัจจุบันอื่น •	 ประธานกรรมการ	 บริษัท	 ไทยเอเชียแปซิฟิค 
บริวเวอรี่	จำากัด	•	ประธานกรรมการ	บริษัท	อมตะ	ซิตี้	จำากัด	•	ประธาน
กรรมการ	อมตะสปริง	คันทรี่	คลับ	•	ประธานกรรมการ	บริษัท	แม่สอด

พลังงานสะอาด	 จำากัด	 •	 ประธานท่ีปรึกษา	 สมาคมไทย-ลาว	 เพ่ือ
มิตรภาพ	 •	 รองประธานกรรมการ	มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำาปะหลัง
แห่งประเทศไทย	•	กรรมการ	บริษัท	ไทยนำ้าทิพย์	จำากัด
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น •	ประธานผูบ้รหิาร	 	บรษิทั	ผาแดงอนิดสัทร	ี
จำากัด	 (มหาชน)	 •	 อธิบดีกรมเศรษฐกิจ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 
•	เอกอัครราชทูตไทยประจำาประเทศเบลเยียม	และหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทยประจำาประชาคมเศรษฐกิจยุโรป	 •	อธิบดีกรมการเมือง	กระทรวง
การต่างประเทศ	•	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	•	เอกอัครราชทตูไทย
ประจำาประเทศสหรฐัอเมรกิา	•	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ
•	ประธานการประชุม	Asia-Europe	Business	Forum	(AEBF)	ครั้งที่	2
•	รองประธานกรรมการ	และทีป่รกึษา	ธนาคารกรงุเทพ	จำากัด	(มหาชน)
•	กรรมการ	บริษัท	วีนิไทย	จำากัด	 (มหาชน)	นายกสมาคมไทย	–	ลาว	
•	ราชเลขาธิการ
สดัส่วนก�รถอืหุน้บริษทั (ร้อยละ)	ไม่มี	
ได้รับก�รแต่งต้ังเป็นกรรมก�รคร้ังแรก เมื่อวันที่	23	พฤศจิกายน	2530

คุณวฒิุก�รศึกษ�	 •	Master’s	Degree	 in	Chemical	 Engineering,		
Catholic	University	Leuven	(KUL),	ประเทศเบลเยียม	•	Master	of	
Business	Administration,	 Vlerick	Management	 School,	Gent,	
ประเทศเบลเยียม
ก�รอบรม	 •	 Process	 Management,	 Harvard,	 Cambridge	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 •	 Strategic	 Innovation	 Management,	
Insead,	 Fontainebleau,	ประเทศฝรั่งเศส	 •	Business	Excellence	
Assessment,	EFQM,	Brussels,	ประเทศเบลเยียม	•	สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	-	หลักสูตร	Director	
Certification	Program	(DCP),	2013	
ตำ�แหน่งปัจจุบนัในบริษทัจดทะเบยีน	•	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ผาแดง	
อินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)
ตำ�แหน่งปัจจุบนัอืน่	•	Owner	Vanbellen	Consulting,	Beveren	ประเทศ
เบลเยียม	 •	ประธานกรรมการ	บริษัท	 เซาท์	 อีส	 เอเซีย	 เมทัลส์	 จำากัด	
กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	•	Chairman	of	the	Supervisory	Board,	GMM	
Quartz,	Berlin	ประเทศเยอรมนี	 •	กรรมการ	บริษัท	แม่สอดพลังงาน

สะอาด	จำากัด	กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	•	กรรมการ	บริษัท	ภูเทพ	จำากัด	
กรุงเทพฯ	ประเทศไทย	 •	กรรมการ	บริษัท	GMM	Quartz,	Antwerp,	
ประเทศเบลเยียม	•	กรรมการ	บริษัท	OMM,	Aydin	ประเทศตรุกี
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น	•	Manager	special	metals	refinery	Umicore,	
Hoboken,	ประเทศเบลเยียม	•	Manager	precious	metals	 refinery	
Umicore,	Hoboken,	ประเทศเบลเยียม	•	Manager	 raw	materials	
sampling	department,	Umicore,	Hoboken,	ประเทศเบลเยียม	•	Head	
of	Department	human	resources	&	business	excellence,	Umicore,	
Brussels,	ประเทศเบลเยียม	•	Head	of	Department	knowledge	& 
supply	 chain	 management,	 	 Umicore,	 Hoboken,	 ประเทศ
เบลเยียม	 •	Head	 of	Department	 Precious	Metals	Operations,	
Umicore,		Hoboken,	ประเทศเบลเยียม	•	Plant	Manager	Umicore	
Precious	Metals	Refining	Operations,	Hoboken,	ประเทศเบลเยียม	
•	Managing	Director,	GMM	Quartz,	Antwerp	ประเทศเบลเยียม
สดัส่วนก�รถอืหุน้บริษทั (ร้อยละ)	0.0066
ได้รับก�รแต่งต้ังเป็นกรรมก�รคร้ังแรก เมื่อวันที่	26	เมษายน	2555

คุณวฒิุก�รศึกษ�	•	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์	สาขาเคมี		มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ก�รอบรม	 •	 หลักสูตร	 Zinc	College	 2002	ประเทศจีน	 •	 หลักสูตร	
International	Symposium	on	Lead	and	Zinc	Processing	ประเทศ	
แอฟริกาใต้	ปี	2551

ตำ�แหน่งปัจจุบนั	•	ผู้อำานวยการโรงถลุง		บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	
(มหาชน)
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น	•	ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายผลิต	บริษัท-ผาแดง	
อินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)

คุณวุฒิก�รศึกษ�	 •	 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	 สาขาเหมืองแร่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ก�รอบรม	•	หลักสูตร	Business	Excellence	Model	ปี	2556	
ตำ�แหน่งปัจจุบนั	 •	ผู้อำานวยการเหมือง	บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	 จำากัด	
(มหาชน)

คุณวุฒิก�รศึกษ�	 •	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	Western	Michigan	
University	ประเทศสหรัฐอเมริกา
ก�รอบรม	 •	หลักสูตร	CSR	 for	Corporate	Sustainability	ปี	 2555	 
•	 หลักสูตร	 Business	Communication	 Skill	 ปี	 2556	 •	 หลักสูตร	
Business	Excellence	Model	ประเทศเบลเยียม	ปี	2556	
ตำ�แหน่งปัจจุบนั	•	ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสาร
องค์กร	บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น	•	ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ
บรหิารงานกลาง	บรษิทั	ผาแดงอนิดสัทร	ีจำากัด	(มหาชน)	•	ผูอ้ำานวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง	 บริษัท	 ผาแดงอินดัสทร	ี
จำากัด	(มหาชน)

คุณวฒิุก�รศึกษ�	 •	Master	Degree	 of	Management	 in	 Finance	
สถาบันศศินทร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 •	 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	
สาขาเกษตร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ก�รอบรม	•	หลักสตูร	London	Metal	Exchange	2001	•	หลกัสตูร	Zinc	
College	2001	ประเทศเปรู	•	หลักสูตร	Strategic	Procurement	Fraud	
ประเทศสงิคโปร์	ปี	2555	•	หลกัสตูร	Business	Communication	Skill	ปี	
2556	•	หลักสูตร	Business	Excellence	Model	ปี	2556

ตำ�แหน่งปัจจุบนั	•	ผูอ้ำานวยการอาวุโสฝ่ายการค้า	บรษิทั	ผาแดงอนิดสัทรี	
จำากัด	(มหาชน)
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น	•	ผูอ้ำานวยการอาวุโสฝ่ายจดัหา	บริษทั	ผาแดง-	 
อินดัสทรี	 จำากัด	 (มหาชน)	 •	 ผู้อำานวยการฝ่ายจัดหา	บริษัท	 ผาแดง- 
อินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น	•	ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายเหมืองแร่และสำารวจ
บรษิทั	ผาแดงอนิดสัทร	ีจำากัด	(มหาชน)	•	กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	ศลิา
เอ็นเตอร์ไพรส์	จำากัด
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07
สยาม 
ดาวมณี   
อายุ	57	ปี
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายนวัตกรรมกระบวนการ
และเทคโนโลยี
ผู้อำานวยการโรงงานระยอง

08
อรรณพ  
ตังคณานุกูลชัย  
อายุ		56	ปี
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายประสานงานราชการ
และกฎหมาย

09
โพธ์ิทอง 
พิพัฒน์ไพบูลย์  
อายุ		58	ปี
ผู้อำานวยการอาวุโส
ฝ่ายซ่อมบำารุง

10
มาโนช 
จรูญวุฒิธรรม  
อายุ		48	ปี
ผู้อำานวยการโรงงานตาก

11
วรทิพย์ 
ฤกษ์พิบูลย์  
อายุ	48	ปี
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายการเงิน	บัญชี	และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

12
สุรินทร์  
ตันติเจริญเกียรติ  
อายุ	56	ปี
ผู้อำานวยการอาวุโส 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	
เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิก�รศึกษ�	 •	 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 
•	ปรญิญาตร	ีวิศวกรรมศาสตร	์สาขาเครือ่งกล		จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั	
ก�รอบรม	•	หลักสูตร	Zinc	College	2001	ประเทศเปร	ู•	หลกัสตูร	High	
Pressure	Die	Casting	Process	Technology	ป	ี2552	•	หลกัสตูร	Zinc	
and	Zinc	Alloy	Coated	Steel	Sheet	ประเทศอติาล	ีป	ี2554	•	หลกัสตูร	
Business	Excellence	Model	ปี	2556
ตำ�แหน่งปัจจุบัน	 •	ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายนวัตกรรมกระบวนการและ
เทคโนโลยี	บรษิทั	ผาแดงอนิดัสทร	ีจำากัด	(มหาชน)	•	ผูอ้ำานวยการโรงงาน
ระยอง	บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น	•	ผูอ้ำานวยการอาวุโสฝา่ยบริการเทคนคิ	บรษิทั	
ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)	•	ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	
โรงผลิตแคลไซน์	บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)

คุณวุฒิก�รศึกษ�	 •	 ปริญญาโทสาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)	
ก�รอบรม	 •	หลักสูตร	 International	Conference	 on	Cadmium	 in	
Food	Human	Health	 ปี	 2553	 •	หลักสูตร	Business	Excellence	
Model	ปี	2556

ตำ�แหน่งปัจจุบัน	 •	 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายประสานงานราชการและ
กฎหมาย	บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น	 •	ผู้จัดการอาวุโสส่วนการบุคคลกลาง	บริษัท	
ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)

คุณวุฒิก�รศึกษ�	 •	 ปริญญาตรีไฟฟ้ากำาลัง	 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า	วิทยาเขตพระนครเหนือ
ก�รอบรม	•	หลักสูตร	Training	for	Zinc	conversion	project	ประเทศ
เยอรมนี	 ปี	 2537	 •	หลักสูตร	PEA-AIT	 International	Conference:	
Energy	&	Sustainable	Development:Issues	and	Strategies	ป	ี2553	
•	หลักสูตร	Business	Excellence	Model	ปี	2556

ตำ�แหน่งปัจจุบัน	 •	 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายซ่อมบำารุง	บริษัท	ผาแดง-	 
อินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น	 •	ผู้อำานวยการอาวุโสสังกัดสำานักงานโรงถลุง
บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)

คุณวุฒิก�รศึกษ�	 •	 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	 สาขาโลหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก�รอบรม	•	หลักสูตร	Training	for	Zinc	Conversion	Project		ประเทศ
เยอรมนี	ปี	2537	•	หลักสูตร	International	Symposium	on	Lead	and	
Zinc	Processing	ประเทศแอฟรกิาใต	้ป	ี2551	•	หลกัสตูร	Zinc	College	
2010	ประเทศแคนาดา	•	หลักสูตร	Senior	Executive	Program	2013	
สถาบันศศินทร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 •	 หลักสูตร	 Business	 
Excellence	Model	ปี	2556	

ตำ�แหน่งปัจจุบัน	 •	 ผู้อำานวยการโรงงานตาก	บริษัท	 ผาแดงอินดัสทรี	
จำากัด	(มหาชน)
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น	 •	 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายการผลิต	 บริษัท	 
ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)	•	ผู้จัดการอาวุโสส่วนสกัดแร่		บริษัท	
ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)

คุณวุฒิก�รศึกษ�	•	ปรญิญาโทบรหิารธุรกิจ	สาขาบรหิารการเงินสถาบนั
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)
ก�รอบรม	 •	 หลักสูตร	 Business	 Communication	 Skill	 ปี	 2556	 
•	หลักสูตร	Business	Excellence	Model	ปี	2556
ตำ�แหน่งปัจจุบัน	•	ผูอ้ำานวยการอาวุโสฝา่ยการเงิน	บญัชี	และเทคโนโลยี
สารสนเทศ	บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)

คุณวุฒิก�รศึกษ�	•	ปรญิญาเอก	สาขา	Materials	Engineering,	Auburn	
University	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 •	 ปริญญาโท	 สาขาบริหารธุรกิจ	
Auburn	 University	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 •	 ปริญญาโท	 สาขา	
Metallurgical	Engineering,	Lehigh	University	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	 
•	ปริญญาโท	สาขา	Mechanical	Engineering,	Auburn	University	
ประเทศสหรัฐอเมริกา	 •	 ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์	 สาขาโลหการ	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก�รอบรม	•	(เลขานุการบริษัท)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย	-	หลักสูตร		Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	33/2003	
-	หลกัสตูร	ระบบทะเบยีนกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน	ป	ี2548	-	หลกัสตูร	
The	New	SEC.	Act	ปี	2549	-	หลักสูตร	Effective	Minutes	Taking	ปี	
2549	•	ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา	คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั	-	หลักสูตร	กฎหมายและระเบยีบปฏิบตัสิำาหรบัเลขานกุาร	
ปี	2543	•	การอบรม	(งานตรวจสอบภายใน)	•	สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	-	หลักสูตร	Internal	Audit	and	Added	value	for	
the	Company	ปี	 2548	 -	 หลักสูตร	 D&O	 Insurance:	Mitigating	
Directors	Liabilities	Risk	ปี	2551	-	หลักสูตร	งบการเงินกับการคอร์รัปช่ัน
ในตลาดทุน	ปี	 2555	 -	หลักสูตร	Anti-Corruption:	Practical	Guide	 

ป	ี2556	•	สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน	-	หลกัสตูรคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบติัการอย่างไร	ป	ี2543	-	หลกัสตูร	Organization	Risk	Management	
ป	ี2548	-	หลกัสตูร	TLCA	Annual	Risk	Management	ป	ี2555	•	สถาบนั
สิ่งแวดล้อมไทย	 -	 หลักสูตร	 Practical	Course	 on	 Environmental	
Management	System	and	Internal	Audit	ปี	2542
ตำ�แหน่งปัจจุบัน	 •	 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท	 
ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)	•	เลขานุการบริษัท		บริษัท	ผาแดง-	 
อินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)
ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น	 •	 ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน	บริษัท	 
ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)	•	ผู้อำานวยการฝ่ายสนับสนุนเทคนิค
บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น	 •	 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน	 และบัญชี	
บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)	•	ผู้จัดการส่วนอาวุโส	-	การเงิน
บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	จำากัด	(มหาชน)
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ก�รถือหุ้นของกรรมก�รและผู้บริห�รของบริษัท

	 1.	 นายอาสา	สารสิน	 -	 -	 -
	 2.	 นายฟรานซิส	แวนเบลเลน	 15,000	 -	 15,000
	 3.	 นายอาหมัด	บิน	ฟาฮัด	 -	 -	 -
	 4.	 นายราวิ	กิดวานิ	 -	 -	 -
	 5.	 นางปานทิพย์	ศรีพิมล	 -	 -	 -
	 6.	 นายคาเรล	วินค์	 -	 -	 -
	 7.	 นายพารณ	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา	 -	 -	 -
	 8.	 นายวินัย	วามวาณิชย์	 8,000	 8,000	 -
	 9.	 นายอัศวิน	คงสิริ	 -	 -	 -
	 10.	 นายพินิต	วงศ์มาศา	 -	 -	 -
	 11.	 นายสุวิทย์	เอื้อวณิชกุล	 -	 -	 -
	 12.	 นายเทียนชัย	สิงหการ	 -	 -	 -
	 13.	 นายชิตชัย	ทวีพาณิชย์	 -	 -	 -
	 14.	 นายชยะ	หัสดิเสวี	 -	 -	 -
	 15.	 นายสยาม	ดาวมณี	 -	 -	 -
	 16.	 นายอรรณพ	ตังคณานุกูลชัย	 -	 -	 -
	 17.	 นายมาโนช	จรูญวุฒิธรรม	 -	 -	 -
	 18.	 นายโพธิ์ทอง	พิพัฒน์ไพบูลย์	 -	 -	 -
	 19.	 นางวรทิพย์	ฤกษ์พิบูลย์	 -	 -	 -	 	
	 20.	 ดร.	สุรินทร์	ตันติเจริญเกียรติ	 -	 -	 -

ณ วันท่ี 31 ธันว�คม 2556

ลำ�ดับ ช่ือ-น�มสกุล

หุ้นส�มัญ (หุ้น)

31 ธันว�คม 255531 ธันว�คม 2556 เพ่ิม (ลด)

เลข�นุก�รบริษัท 

	 คณะกรรมการบริษัท	ในการประชุมคร้ังท่ี		04-2551	เม่ือวันท่ี		13	พฤษภาคม	2551	ได้มีมติแต่งต้ังดร.	สุรินทร์	ตันติเจริญเกียรติ
ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท	 เพ่ือทำาหน้าท่ีให้คำาแนะนำาด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ	สำาหรับบริษัทฯ	 จดทะเบียนท่ีคณะ 
กรรมการบริษัทควรทราบ	ดูแลประสานงานการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งจัดทำา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกำาหนด	รวมท้ัง
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท	 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยข้อมูลของเลขานุการบริษัทปรากฏ 
ในส่วนของผู้บริหาร
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ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

	 บรษิทัฯ	ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการของบรษิทั	โดยใชข้้อมลูคา่ตอบแทนของบริษทัในอตุสาหกรรมระดบั
เดยีวกันและมขีนาดใกลเ้คยีงกันเปน็บรรทัดฐาน	ซึง่คา่ตอบแทนกรรมการไดร้บัความเหน็ชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุ้น	กรรมการ
ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ปน็กรรมการตรวจสอบ	กรรมการวางแผนการดำาเนนิงาน	และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	
ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น	ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับ
บริษัทฯ	จดทะเบียนปี	2555
	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	 เป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด	 ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการดำาเนินงาน
ของบริษัท	และผลการดำาเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน	
	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูง	 ได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป

 1.	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 	 (ก)	ในปี	2556	ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจำานวน	11	คน	ค่าตอบแทนคณะกรรมการวางแผนการดำาเนินงาน
จำานวน	6	คน	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบจำานวน	3	คน	และค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล
ตอบแทนจำานวน	4	คน	รวมเป็นเงินท้ังส้ิน	3,147,282.61	บาท	เป็นค่าตอบแทนในรูปค่าเบ้ียประชุม	(ซ่ึงจ่ายตามจำานวนคร้ังท่ี
เข้าประชุม)	ค่าตอบแทนกรรมการรายปี	และโบนัสกรรมการ	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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หมายเหตุ	 1)	พิจารณางดจ่ายโบนัสกรรมการประจำาปี	2556	
	 	 	 2)	โบนัสกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รวมอยู่ในข้อ	(ข)	ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทแล้ว
	 	 	 3)	ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท

	 1.	 นายอาสา	สารสิน

	 	 ประธานกรรมการ	 -	 -	 -	 -	 -	2)         -   

	 2.	 นายฟรานซิส	แวนเบลเลน

	 	 กรรมการ

	 	 กรรมการผู้จัดการ

	 	 กรรมการวางแผนการดำาเนินงาน - - - - - 2)         -

	 3.	 นายอาหมัด	บิน	ฟาฮัด

	 	 กรรมการ

	 	 กรรมการวางแผนการดำาเนินงาน

	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณา

	 	 ผลตอบแทน			 230,000.00	 	60,000.00	 -	 40,000.00	 -	 330,000.00	

		 4.	 นายราวิ	กิดวานิ

	 	 กรรมการ

	 	 กรรมการวางแผนการดำาเนินงาน	 230,000.00	 40,000.00	 -	 -	 -	 270,000.00	

		 5.	 นายสุรพล	สุประดิษฐ์

	 	 กรรมการ

	 	 กรรมการวางแผนการดำาเนินงาน

	 	 (ถึงวันที่	31	กรกฎาคม	2556)	 146,847.83	 40,000.00	 -	 -	 -	 186,847.83		

		 6.	 นางปานทิพย์	ศรีพิมล

	 	 กรรมการ

	 	 กรรมการวางแผนการดำาเนินงาน

	 	 (ตั้งแต่วันที่	6	สิงหาคม	2556)	 95,434.78	 40,000.00	 -	 -	 -	 135,434.78		

		 7.	 นายพารณ	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา

	 	 กรรมการอิสระ

	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 	 ประธานกรรมการสรรหาและ

	 	 พิจารณาผลตอบแทน			 260,000.00	 -	 200,000.00	 40,000.00	 -	 500,000.00	

	 8.	 นายคาเรล	วินค์	

	 	 กรรมการอิสระ

	 	 กรรมการวางแผนการดำาเนินงาน	 245,000.00	 80,000.00	 -	 -	 -	 325,000.00	

	 9.	 นายวินัย	วามวาณิชย์	

	 	 กรรมการอิสระ

	 	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 260,000.00	 -	 200,000.00	 -	 -	 460,000.00

	 10.	 นายอัศวิน	คงสิริ

	 	 กรรมการอิสระ

	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณา

	 	 ผลตอบแทน			 260,000.00	 -	 200,000.00	 60,000.00	 -	 520,000.00

		 11.	 นายพินิต	วงศ์มาศา

	 	 กรรมการอิสระ

	 	 กรรมการวางแผนการดำาเนินงาน

	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณา

	 	 ผลตอบแทน			 260,000.00	 100,000.00	 -	 60,000.00	 -	 420,000.00

      รวมทั้งสิ้น	 	 3,147,282.61

ช่ือ-น�มสกุล
ตำ�แหน่ง

คณะกรรมก�ร
ว�งแผนก�ร
ดำ�เนินง�น

คณะกรรมก�ร
สรรห�และ
พิจ�รณ� 

ผลตอบแทน

ค่�ตอบแทน
กรรมก�รรวม

 (บ�ท) 3)

เบ้ียประชุม (บ�ท)

คณะกรรมก�ร
บริษัท 

คณะ
กรรมก�ร
ตรวจสอบ

โบนัส
กรรมก�ร
ปี 2556 1)
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	 (ข)	ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทในปี	2556		รวม12	ตำาแหน่ง	เท่ากับ	57,482,700	บาท	โดยเป็นค่าตอบแทนในรูป
เงินเดือนและโบนัส		

 2.	 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
	 	 บรษิทัฯ	ไดจ้า่ยเงินสมทบเขา้กองทนุสำารองเลีย้งชพีตามอตัราสว่นรอ้ยละจากเงนิเดอืนและระยะเวลาการเปน็สมาชกิ
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ		โดยสมทบอัตราส่วนเริ่มต้นร้อยละ	5	และสูงสุดร้อยละ	10

ร�ยละเอยีดเกีย่วกบัก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รและผู้บริห�รในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและบริษทัอืน่

กรรมก�รบริษัทที่ล�ออกหรือครบว�ระในระหว่�งปี 2556

บริษัท	ผาแดง	พร็อพเพอร์ตี้ส์	จำากัด
1.	 นายสุวิทย์	เอ้ือวณิชกุล
2.	 นายชิตชัย	ทวีพาณิชย์
3.	 นายอรรณพ	ตังคณานุกูลชัย
4.	 นางวรทิพย์	ฤกษ์พิบูลย์

บริษัท	ภูเทพ	จำากัด
1.	 นายเจฟฟรี	เคอร์นิค
2.	 นายฟรานซิส	แวนเบลเลน
3.	 นายชยะ	หัสดิเสวี
4.	 นายอรรณพ	ตังคณานุกูลชัย
5.	 นายพอล	สการ์

บริษัท	ผาแดงอินดัสทรี	(ประเทศลาว)	จำากัด
1.	 นายอาสา	สารสิน
2.	 นายพินิต	วงศ์มาศา
3.	 นายเทียนชัย	สิงหการ
4.	 นายชยะ	หัสดิเสวี
5.	 นายอรรณพ	ตังคณานุกุลชัย

บริษัท	ผาแดงอินเตอร์เนชั่นแนล	ไมนิ่ง	จำากัด
1.	 นายชยะ	หัสดิเสวี
2.	 นางวรทิพย์	ฤกษ์พิบูลย์
3.	 นายอรรณพ	ตังคณานุกูลชัย

บริษัท	ต้นสังกะสี	จำากัด		(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
1.	 นายชยะ	หัสดิเสวี
2.	 นายอรรณพ	ตังคณานุกูลชัย
3.	 นายเทียนชัย	สิงหการ
4.	 นาย	เต	ยิว	เบง	ปีเตอร์

บริษัท	แม่สอดพลังงานสะอาด	จำากัด
1.	 นายอาสา	สารสิน
2.	 นายฟรานซิส	แวนเบลเลน
3.	 นายอรรณพ	ตังคณานุกูลชัย
4.	 นายอิสระ	ว่องกุศลกิจ
5.	 นายกฤษฎา	มนเทียรวิเชียรฉาย
6.	 นายประวิตร	ประกฤตศรี
7.	 นายชัยวัฒน์	ดำารงมงคลกุล
8.	 นายศรันย์	หะรินสุต
9.	 นางนิธิมา	เทพวนังกูร

บริษัท	เซาท์	อีส	เอเชีย	เมทัลส์	จำากัด
1.	 นายฟรานซิส	แวนเบลเลน
2.	 นายชิตชัย	ทวีพาณิชย์
3.	 นายเทียนชัย	สิงหการ
4.	 นายชยะ	หัสดิเสวี
5.	 นายอรรณพ	ตังคณานุกูลชัย
6.	 นางวรทิพย์	ฤกษ์พิบูลย์

01
สุรพล 
สุประดิษฐ์ 
อายุ	62	ปี		
 

คุณวุฒิก�รศึกษ�	 •	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 (การจัดการองค์กร)	
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 (โดยทุนมหาวิทยาลัย)	 •	 เนติบัณฑิต
ไทย	 สำานักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภานิติศาสตร์	 •	 บัณฑิต	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	•	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช	 •	Cert.	 in	Middle	Management,	Revenue	ประเทศ
แคนาดา	•	Cert.	in	English	for	Management,	University	of		Sydney	
ประเทศออสเตรเลีย	•	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปอ.)	รุ่นที่	46
ก�รอบรม	 •	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 -	 หลักสูตร	
Director	Certification	Program	(DCP),	2006	
ตำ�แหน่งปัจจุบัน	 •	 กรรมการการประปานครหลวง	 •	 กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�น	 •	 ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการ 
จัดเก็บภาษี	 กรมสรรพสามิต	 •	ประธานกรรมการองค์การสุรา	 •	 รอง
อธิบดีกรมสรรพสามิต	•	ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง	•	หัวหน้าสำานัก
เลขานุการรัฐมนตรี	 กระทรวงการคลัง	 •	ประธานกรรมการโรงงานไพ	่
•	 กรรมการ	บริษัท	 ไปรษณีย์ไทย	จำากัด	 •	 กรรมการองค์การสะพาน
ปลา	 •	 กรรมการ	องค์การจัดการนำ้าเสีย	 •	 กรรมการบริษัท	 ไทยเดิน
เรือทะเล	จำากัด
สัดส่วนก�รถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี	
ได้รับก�รแต่งต้ังเป็นกรรมก�รคร้ังแรก เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2553
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ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร

นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
	 บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการตามหลักการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2555	ตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เก่ียวกับมาตรฐานและการจัดการของบริษัทฯ	
เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุนและผู้เก่ียวข้องมีความ 
เช่ือม่ันในมาตรฐานการบริหารงาน	บริษัทฯ	ได้จัด
ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)	
เพ่ือช่วยดูแลและตรวจสอบรายงานทางการเงิน	
ระบบควบคุมภายใน	และระบบการกำากับดูแล
กิจการ	(Corporate	Governance)	ให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีกำาหนด	โดยอาศัยหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในเป็นกลไกในการดำาเนินงานดังกล่าว	รวม
ท้ังได้ประกาศใช้บทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณ
และจริยธรรมทางธุรกิจ	 (Code	of	Ethics)	 เพ่ือ
เป็นแนวปฏิบัติภายในองค์กรสำาหรับผู้บริหารและ
พนักงาน	บริษัทฯ	ได้จัดต้ังคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทนข้ึนมา	เพ่ือดูแลข้ันตอน
การสรรหากรรมการ	และเสนอแนวทางและวิธี
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดต่างๆ	 ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทแต่งต้ัง	รวมถึงผู้บริหารระดับสูง	อีกท้ังเพ่ือ
ให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นไปตาม
นโยบายท่ีกำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	 จึงได้จัดต้ังคณะกรรมการวางแผน
การดำาเนินงาน	 (Strategic	Committee)	 โดยให้
มีหน้าท่ีจัดเตรียมแผนงานและกลยุทธ์ท่ีสำาคัญ	
และนำาเสนอคณะกรรมการ	บริษัท		
	 นอกจากการดำาเนินการในประเด็นดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว	บริษัทฯ	 ยังได้ปฏิบัติตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดี	เพ่ือให้บริษัทฯ	เป็นท่ียอมรับ
จากผู้ลงทุนและผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ัวไปว่ามีระบบ 
การกำากับดูแลกิจการท่ีดี	 (Good	Corporate	
Governance)	ตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้กำาหนดไว้

คณะกรรมก�รชุดย่อย
	 (1)	 โครงสรา้งกรรมการบรษิทัประกอบดว้ย	
คณะกรรมการชุดย่อยจำานวน	3	ชุด	คือ

1.	 นายวินัย	วามวาณิชย์          
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	 นายพารณ	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา     
	 กรรมการตรวจสอบ
3.	 นายอัศวิน	คงสิริ	 	 								
	 กรรมการตรวจสอบ
	 และดร.	สุรินทร์		ตันติเจริญเกียรติ         
	 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ในปี	 2556	คณะกรรมการตรวจสอบมีการ
ประชุมทุกไตรมาส	 และมีการประชุมร่วมกับ 
ผู้สอบบัญชี	 โดยไม่มีฝ่ายจัดการเพ่ิมอีก	 และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	

คณะกรรมก�รตรวจสอบมีอำ�น�จ
ดำ�เนินก�รดังนี้
	 1.	 คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจขอ
ข้อมูลสำาคัญที่เก่ียวกับเรื่องท่ีตรวจสอบจาก
คณะผู้บริหารหรือผู้จัดการทุกคนในองค์กร
	 2.	 คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอให้มี 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นมาชว่ยงานตรวจสอบได้
ตามความเหมาะสม
	 3.		คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีพิจารณา
และใหข้้อเสนอแนะในเรือ่งทีต่รวจสอบ	แตไ่มม่ี
อำานาจสั่งการผู้ปฏิบัติงาน

หน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะ
กรรมก�รตรวจสอบ
	 1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีการรายงานทาง
การเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
	 2.	สอบทานให้บริษัทฯ	มีระบบการควบคุม
ภายใน	(internal	control)	และระบบการตรวจสอบ
ภายใน	 (internal	 audit)	 ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง	โยกย้าย	เลิกจ้าง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วย
งานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ
ภายใน
	 3.		สอบทานใหบ้ริษทัฯ	ปฏิบตัติามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ข้อกำาหนด

 1) คณะกรรมก�รตรวจสอบ
	 จัดต้ังข้ึนเมือ่วันที	่22	ธันวาคม	2541	ปจัจบุนั
ประกอบด้วยกรรมการ	3	คน	ดังรายชื่อต่อไปนี้
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ของตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ	
	 4.	 พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคล 
ซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ	 และเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 5.	 พิจารณารายการที่ เ ก่ียวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์	เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บรษิทัฯ	
	 6.	 จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ	และตอ้งประกอบดว้ย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
	 (1)		ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	
เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ	
บริษัทฯ	
	 (2)	 ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของ
ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	
	 (3)	 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ	
	 (4)		ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของ
ผู้สอบบัญชี
	 (5)		ความเหน็เกีย่วกับรายการท่ีอาจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 (6)		จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
	 (7)	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะ
กรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ี
ตามกฎบัตร	(charter)
	 (8)	 รายการอืน่ทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุ
ทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบท่ีได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ	
บริษัท	

	 7.			กำากับดแูลกระบวนการบริหารความเสีย่ง
	 8.	ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
	 9.	รายงานรายการหรือการกระทำาอื่นใดที่มี
นยัสำาคัญทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ต่อคณะกรรมการบริษัท	
 
2) คณะกรรมก�รว�งแผนก�รดำ�เนินง�น
	 คณะกรรมการวางแผนการดำาเนินงานจัดต้ังข้ึน
เมื่อวันที่	 13	 กรกฎาคม	 2543	 ประกอบด้วย
กรรมการ	6	คน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.	 นายฟรานซิส	แวนเบลเลน 
	 กรรมการ
2.	 นายอาหมัด	บิน	ฟาฮัด 
	 กรรมการ
3.	 นายราวิ	กิดวานิ	
	 กรรมการ
4	 นางปานทิพย์	ศรีพิมล 
	 กรรมการ
5.	 นายคาเรล	วินค์ 
	 กรรมการ
6.	 นายพินิต	วงศ์มาศา 
	 กรรมการ
	 และดร.	สุรินทร์		ตันติเจริญเกียรติ 
	 เลขานุการคณะกรรมการวางแผนการดำาเนินงาน

	 ในปี	 2556	 คณะกรรมการวางแผนการ
ดำาเนินงาน	 มีการประชุมจำานวน	 5	 ครั้งและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ 
	 ใหค้ณะกรรมการวางแผนการดำาเนินงานจดั
เตรียมและนำาเสนอรายงานการวางแผนการ
ดำาเนินงานท่ีสำาคัญๆ	และการประเมินผลการ
ดำาเนินงานของบริษัทฯ	 และให้คำาแนะนำาต่อ
คณะกรรมการบรษิทัในเรือ่งดงักลา่ว	การใดๆ	ที่
เก่ียวกับแผนการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ให้นำา
เสนอผ่านคณะกรรมการวางแผนการดำาเนินงาน	
เพ่ือนำาเสนอและ/หรือให้คำาแนะนำาแก่คณะ
กรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาตอ่ไป	ทัง้นี	้ให้คณะ
กรรมการวางแผนการดำาเนินงานทำาหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มี
อำานาจในการพิจารณาวินิจฉัย
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	 ในปี	 2556	 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนมีการประชุมจำานวน	3	คร้ัง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ 
	 1.	กำาหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
	 2.	 กำาหนดข้ันตอนในการพิจารณาและการ
ประเมินผลการดำาเนินงานของคณะกรรมการ 
บริษัทและผู้บริหารระดับสูง
	 3.	 พิจารณาสรรหาผู้มาดำารงตำาแหน่งกรรมการ	
บริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือลาออก
	 4.	พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท	
ในการจ้างท่ีปรึกษาของคณะกรรมการบริษัท	
ตามที่เห็นว่าจำาเป็น
	 5.	พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท	
ถึงแผนการสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
ของบริษัท
	 6.		เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทน 
ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ชุดต่างๆ	 ท่ีคณะกรรมการบริษัทแต่งต้ัง	 รวมถึง 
ผู้บริหารระดับสูง

 1. นายพารณ	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา 

	 	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-		

	 	 กรรมการอิสระ

 2. 	 นายอัศวิน	คงสิริ

	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-	

	 	 กรรมการอิสระ

	 3.		 นายพินิต	วงศ์มาศา 

	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-	

	 	 กรรมการอิสระ

 4.	 นายอาหมัด	บิน	ฟาฮัด 

	 	 กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-	

	 	 กรรมการ

	 	 และ	ดร.	สุรินทร์		ตันติเจริญเกียรติ 

	 	 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

3) คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�
ผลตอบแทน 
	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
จดัตัง้ขึน้เมือ่วันที	่25	กุมภาพันธ์	2548	ประกอบ
ด้วยกรรมการ	4	คน	ดังรายชื่อต่อไปนี้

ก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รบริษัทในคณะกรรมก�รชุดย่อยมีดังนี้

ร�ยช่ือกรรมก�ร
(จำ�นวนคร้ังท่ีเข้�ร่วมประชุม/

จำ�นวนคร้ังท่ีประชุม)

ก�รประชุมคณะ
กรรมก�รว�งแผน

ก�รดำ�เนินง�น
ก�รประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ		 1.	นายสุรพล	สุประดิษฐ์	ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท	เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2556
																 2.	นางปานทิพย์	ศรีพิมล	ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสุรพลฯ	เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2556

	 1.	นายอาสา	สารสิน		 -	 -	 -	 1/1
	 2.	นายฟรานซิส	แวนเบลเลน	 -	 5/5	 -	 1/1
	 3.	นายอาหมัด	บิน	ฟาฮัด	 -	 3/5	 2/3	 0/1
	 4.	นายราวิ	กิดวานิ	 	 -	 2/5	 -	 0/1
	 5.	นายสุรพล	สุประดิษฐ์	1 	 -	 2/2	 -	 1/1
	 6.	นางปานทิพย์	ศรีพิมล 2	 -	 2/2	 -	 -
	 7.	นายพารณ	อิศรเสนา	ณ	อยุธยา	 4/4	 -	 2/3	 0/1
	 8.	นายคาเรล	วินค์	 	 -	 4/5	 -	 0/1
	 9.	นายวินัย	วามวาณิชย์	 4/4	 -	 -	 1/1
	 10.	นายอัศวิน	คงสิริ	 	 4/4	 -	 3/3	 1/1
	 11.	นายพินิต	วงศ์มาศา	 -	 5/5	 3/3	 1/1

ก�รประชุมคณะ
กรรมก�รตรวจสอบ

ก�รประชุมคณะ
กรรมก�ร

สรรห�และพิจ�รณ�
ผลตอบแทน
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	 (2)	นายวินัย	วามวาณิชย์	ประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ	 เป็นผู้ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ 
บริษัทฯ	โดยมีประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงิน	ดังนี้

ก�รสรรห�และแต่งตั้งกรรมก�รและ 
ผู้บริห�รระดับสูงสุด
 (1)	กรรมการอิสระ  
	 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล
ตอบแทนจะพิจารณาจากรายชือ่ทีถู่กเสนอและ
คัดเลอืกบคุคลผูม้คุีณสมบตัเิหมาะสมตามหลกั
เกณฑ์ที่กำาหนด	รวมทั้งมีประสบการณ์	ความรู้	
ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ	
 
คุณสมบัติกรรมก�รอิสระของบริษัทฯ
	 1.	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	5	ของทุนชำาระแล้ว
ของบรษิทัฯ	บรษิทัในเครอื	บรษิทัรว่ม	หรอืบรษิทั
ที่ เ ก่ียวข้อง	 ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ี
เกี่ยวข้องด้วย
	 2.	เปน็กรรมการทีไ่มม่สีว่นรว่มในการบรหิาร
งานในบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัท
ที่เก่ียวข้อง	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	
รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง	พนักงาน	หรือที่ปรึกษาที่
ได้รบัเงินเดือนประจำาจากบรษิทัฯ	บรษิทัในเครอื	
บริษัทร่วม	บริษัทที่เก่ียวข้อง	 หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ
	 3.	เปน็กรรมการท่ีไมม่ผีลประโยชน์หรือสว่น
ได้เสยีไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม	ทัง้ในด้านการ
เงินและการบริหารงานของบริษัทฯ	บริษัทใน
เครือ	 บริษัทร่วม	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บริษัทฯ	 และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน 
ได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา	1	ปี	ก่อนได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	 ยกเว้นคณะ
กรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
แล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วน 

ไดเ้สยีนัน้จะไมม่ผีลกระทบตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ี
และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการ
อิสระ
	 4.	เปน็กรรมการทีไ่มใ่ชเ่ปน็ผูที้เ่ก่ียวข้องหรอื
ญาตสินทิของผู้บริหารหรือผู้ถือหุน้รายใหญ่ของ	
บริษัทฯ	
	 5.	เปน็กรรมการทีไ่มไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ข้ึนเปน็
ตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ 
บริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
	 6.	สามารถปฏิบตัหิน้าทีแ่ละแสดงความเห็น
หรอืรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ทีท่ี่ไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ได้
โดยอิสระไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	 รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
 
	 (2)	 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุด
	 ในการแต่งตั้งกรรมการ	 คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	 ซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระจำานวน	3	 ราย	จากจำานวน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ทั้งหมด	 4	 ราย	 มีหน้าที่ รับผิดชอบในการ
พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทฯ	
และเป็นผู้เสนอช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม	 เพ่ือ
ให้ได้กรรมการมืออาชีพ	และมีความหลากหลาย	
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากกรรมการ	จากน้ันจะนำาเสนอ
รายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป
	 ท้ังน้ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล
ตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมใน
การเสนอชื่อกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 และนอกจากนี้ยัง
พิจารณากรรมการที่จะเสนอชื่อเพ่ิมเติมจาก
ทำาเนียบกรรมการของสถาบนัสง่เสรมิกรรมการ
บริษัทไทย

2510 - 2511  Senior Auditor 

Price	Waterhouse	&	Co,	Chartered	Accountants

2506 - 2509  Audit & Accounting Clerk 

R.J.	Oehr	&	Church,	Chartered	Accountants	Melbourne,	

ประเทศออสเตรเลีย
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ก�รเลือกต้ังกรรมก�รผ่�นท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้น
	 ปัจจุบันการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ	
แต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกิน
กว่าก่ึงหนึง่ของจำานวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีง	และในการลง
คะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์
และวิธีการดังต่อไปนี้
	 1)		ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
	 2)	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนที่มีตาม	
(1)	 ทั้งหมด	 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคน
เปน็กรรมการก็ได	้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่
คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
	 3)		บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำาดับ 
ลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
	 4)		ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ลำาดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กันเกินจำานวน
กรรมการท่ีจะพึงเลือกในครั้งน้ัน	 ให้ประธานที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
	 กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจาก
เหตอุืน่นอกจากการครบวาระออกจากตำาแหน่ง
กรรมการ	ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทนแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น
กรรมการแทน	 ในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป	เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจาก
ตำาแหนง่จะเหลอืนอ้ยกวา่	2	เดอืน	โดยบคุคลซึง่
เขา้เปน็กรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหนง่ไดเ้พียง
เท่าวาระท่ีเหลอือยู่ของกรรมการซึง่ตนแทน	ทัง้น้ี
มติการแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดัง
กล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	
ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
	 คณะกรรมการของบริษัทมีท้ังหมด	 10	คน	
เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่จำานวน	3	คน	คือ	
ตัวแทนจากบริษัท	 Bali	 Ventures	 Limited	
ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	 2	 คน	 และ
กระทรวงการคลัง	1	คน	

ก�รกำ�กบัดแูลก�รดำ�เนินง�นของบริษทั
ย่อยและบริษัทร่วม
	 กรณีบริษัทย่อย	บริษัทฯ	จะส่งผู้บริหารของ	
บริษัทฯ	 เข้าไปเป็นกรรมการเพ่ือกำากับการ
บริหารงานในบริษัทย่อย	ในจำานวนไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการ	 ทั้งน้ีเพื่อให้การ
ดำาเนนิการของบริษทัฯ	เปน็ไปตามนโยบายของ	
บริษัทฯ	
	 กรณีบริษัทร่วม	บริษัทฯ	จะส่งผู้บริหารของ 
บริษัทฯ	 เข้าไปเป็นตัวแทนในคณะกรรมการ 
บริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ	
สำ าห รับการกำ า กับควบคุมบ ริษัทร่ วมนั้ น	
กรรมการในฐานะตวัแทนของบรษิทัฯ	จะตอ้งรับ
นโยบายจากบริษัทก่อน	

ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน
	 บริษัทฯ	 กำาหนดนโยบายและวิธีการดูแล 
ไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำาข้อมูลภายใน
ของ	บริษัทฯ	ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	โดยได้
มกีารสรปุรายงานการถือหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	
ของผู้บริหาร	และของกรรมการบริษัทเสนอให้
คณะกรรมการบริษัททราบเมื่อมีการเปลี่ยน 
แปลงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ทุกไตรมาส	 เพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลภายในของผู้บริหาร	

ค่�ตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 1.	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)
	 บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยจา่ยคา่ตอบแทนการ
สอบบัญชีให้แก่สำานักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบ
บัญชีสังกัด	 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับ 
ผู้สอบบัญชีและสำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบ
บัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจำานวนเงินรวม	
3,166,000	บาท

 2.	ค่าบริการอื่นๆ	(non-audit	fee)
	 บริษทัฯ	และบริษทัย่อยมนีโยบายทัว่ไปทีจ่ะ
ไม่ใช้บริการงานอื่นๆ	 ของสำานักงานสอบบัญชี 
ของบริษัทฯ	 หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ
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ก�รปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแล
กิจก�รที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หมวดที่	1	สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	 ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	และได้กำาหนดให้มี
ขัน้ตอนการประชมุผูถื้อหุ้นและเปน็ไปตามหลกั
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 ในปี	 2556	บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการประชุม 
ผู้ถือหุ้น	 1	 ครั้ง	 เมื่อวันท่ี	 29	 เมษายน	 2556	
เป็นการประชุมสามัญประจำาปี	 2556	 ที่ศูนย์ 
การประชมุแห่งชาติสริกิิต์ิ	กรงุเทพมหานคร	และ
บริษัทฯ	 ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้ง
ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ	 ให้ 
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ	
7	วันทำาการ	โดยแต่ละวาระมคีวามเหน็ของคณะ
กรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุม
อย่างถูกต้องครบถ้วน	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได	้บรษิทัฯ	ไดอ้ำานวยความสะดวกให้
แก่ผูถื้อหุน้โดยจดัประชมุในสถานทีท่ี่เหมาะสม
และเปดิโอกาสให้สทิธิผูถื้อหุน้ในการมอบฉนัทะ
ในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้	นอกจากน้ี
บริษัทฯ	 ได้เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการประชุม 
ผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น
สามารถสง่คำาถามทีเ่ก่ียวกับการดำาเนนิงานของ	
บริษัทฯ	มาได้ทางเว็บไซต์ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
	 ในการประชมุผูถื้อหุน้ในป	ี2556	มกีรรมการ
เขา้รว่มประชมุทัง้สิน้	6	คน	รวมถึงประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ	โดยประธานในที่ประชุมได้
เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นดำาเนินการสอบถาม	และ
แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่างๆ	 รวมท้ัง
ได้บนัทกึประเด็นซกัถามและข้อคดิเห็นท่ีสำาคญั
ในรายงานการประชุมแล้ว
	 นอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำาปแีลว้	หากมคีวามจำาเปน็ตอ้งเสนอวาระ
พิเศษเป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	หรือเก่ียวข้องกับ
เงื่อนไขหรือกฎระเบียบของทางราชการที่ต้อง
เสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 จะเรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

หมวดท่ี	 2	 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน
	 บริษัทฯ	 ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	 โดยหุ้นแต่ละหุ้นมี
สิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและได้กำาหนดให้มี 
ขั้นตอนการประชุมผู้ถือหุ้น	 และเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ผู้ ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะได้ในกรณีที่ไม่สามารถมา
ร่วมประชุมได้
	 เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	
คณะกรรมการบรษิทั	ไดด้แูลอยา่งรอบคอบเมือ่
เ กิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์	 รวมท้ังกำาหนดนโยบายและวิธีการ
ดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องนำาข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ	 ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน	
บริษัทฯ	ได้มีการสรุปรายงานการถือหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ	 ของผู้บริหารและของกรรมการ 
บริษัท	 เพ่ือควบคุมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภายในของผู้บริหารเพ่ือหาประโยชน์อันมิพึงจะได้	
	 สำาหรับกรณีท่ีมีการทำารายการท่ีเก่ียวโยงกันได้
มีการเปิดเผยข้อมูล	รวมท้ังรายงานความเห็นของ
คณะกรรมการเก่ียวกับการทำารายการให้แก่ผู้ 
ถือหุ้นทราบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
	 บริษัทฯ	 ได้ดำาเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคล
เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการและเสนอเพ่ิมวาระ
การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่	3	บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเติบโตอย่าง
ย่ังยืน	 เราสร้างมูลค่าเพ่ิมสูงสุดให้กับลูกค้า	
เคารพต่อพนักงานของเราและสิ่งแวดล้อม	
สนับสนุนชุมชนท้องถ่ินที่เราเข้าไปดำาเนินการ
และให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา
 พันธะต่อผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	 เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติ
ตอ่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยอย่างเท่าเทียม
กัน	รวมทัง้ดำาเนนิกิจการใหเ้ปน็ไปตามวิสยัทศัน์
ของบริษัทฯ	โดยคำานึงถึงความปลอดภัยในการ
ดำาเนินการ	และให้มีผลประกอบการท่ีดี	 มีผล
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กำาไร	ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดี
ที่สุด	 รายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ในรายงานความ
ยั่งยืน
	 สำาหรับพันธะต่อผู้ใช้สินค้าและบริการและคู่ค้า	
พันธะต่อพนักงาน	 และพันธะต่อชุมชนและ
สงัคม	สามารถศึกษารายละเอยีดไดจ้ากรายงาน
ความยั่งยืน
	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีช่องทางในการรับเร่ือง 
ร้องเรียนเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ	 และ
จรรยาบรรณ	โดยสามารถสง่ผา่นไปทีเ่ลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ	หรือประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ี	 E-mail:	 surint@padaeng.co.th	
ข้อมูลทุกอย่างที่ได้รับจะเป็นความลับและจะ
ทำาการตรวจสอบโดยทันที

หมวดท่ี	4	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 บริษัทฯ	 มีปรัชญาที่จะดำาเนินธุรกิจอย่าง
ซื่อสัตย์	 สุจริต	 ถูกต้องและมีจริยธรรม	 โดยมี
วัตถุประสงค์และพันธะต่อฝา่ยตา่งๆ	ทีเ่ก่ียวขอ้ง	
คือ	ต่อคู่ค้า	ผูถื้อหุ้น	พนักงาน	ชมุชนและประเทศ
ชาติ	ได้กำาหนดจรยิธรรมในการดำาเนนิธุรกิจและ
ข้อพึงปฏิบัติของพนักงานข้ึนเป็นจรรยาบรรณ
บริษัทฯ	 เพ่ือให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯ	 
ซึ่งจรรยาบรรณบริษัทฉบับปรับปรุงใหม่ได้
ประกาศใช้เมื่อปี	2551	และบริษัทฯ	จะทำาการ
พิจารณาและปรับปรุงใหม่ในปี	2557	นี้
	 บริษัทฯ	 มั่นใจว่าข้อมูลสำาคัญของบริษัทฯ	
รวมถึงรายงานทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ	ตาม
ขอ้กำาหนดทีเ่ก่ียวขอ้งได้ถูกเปดิเผยตามชอ่งทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง 
ถูกต้อง	รวดเร็ว	ทันเวลาและโปร่งใส	นอกเหนือ
จากน้ันข้อมูลทางการเงิน	 ข้อมูล	 56-1	 และ
รายงานประจำาปียังได้รับการเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ	ด้วย
	 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญต่อการ
เปดิเผยข้อมลูทีม่คีวามถูกตอ้ง	ครบถ้วน	โปรง่ใส
และท่ัวถึง	 ท้ังรายงานข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลทั่วไป	 ตลอดจนข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อ
ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 โดยได้เผยแพร่
ขอ้มลูขา่วสารตา่งๆ	ดงักลา่วเพ่ือใหผู้ล้งทนุและ
ผูท้ีเ่ก่ียวขอ้งได้รบัทราบ	ทัง้โดยผ่านช่องทางและ

ส่ือการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ	ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	
	 ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น	
บริษัทฯ	 ยังได้จัดตั้งบุคลากรเพ่ือดูแลงานด้าน 
ผู้ลงทุนสัมพันธ์ข้ึนโดยเฉพาะ	 ผู้ลงทุนทั่วไป
สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทฯ	 ได้ที่
โทรศัพท์	0	2695	9499	หรือ	www.padaeng.com	
หรือ	E-mail	:	woratipr@padaeng.co.th	
	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายในท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน
มีการจัดทำาคู่มืออำานาจดำาเนินการของบริษัทฯ	
มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อให้เกิดการ
ถ่วงดุลและสามารถทำาการตรวจสอบได้อย่าง
เหมาะสม

หมวดท่ี	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ	ตลอดจน
มติของท่ีประชมุผู้ถือหุ้นดว้ยความซือ่สตัย์สจุรติ
และระมัดระวัง	 รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	
นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนด 
วิสัยทัศน์	ภารกิจ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	แผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัทฯ	 ตลอดจนกำากับ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตาม
แผนธุรกจิอยา่งมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล	
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ	
อีกทั้งความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ	โดยรวมอยู่ในระดับ
ทีน่่าพอใจ	และสามารถสรา้งความเชือ่มัน่อย่าง
มีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของ 
บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	
2556
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ก�รถ่วงดุลของกรรมก�รที่ ไม่เป็น 
ผู้บริห�ร
	 คณะกรรมการบริษั ทประกอบด้ วย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ใน
หลากหลายสาขาของธุรกิจ	 จำานวน	 10	 คน	 
ณ	สิ้นปี	2556	ดังนี้

 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	คน

 2.	 กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	

	 	 2.1	 กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่	3	คน

	 		 	 -	บริษัท	Bali	Ventures	Limited	2	คน

	 	 	 -	กระทรวงการคลัง	1	คน		

	 	 2.2	 กรรมการอิสระ	5	คน	

	 	 (3	ใน	5	คนของกรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบ)

ก�รรวมหรือแยกตำ�แหน่ง
	 ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคล
เดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ	เพื่อเป็นการแบ่ง
แยกหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายการกำากับ
ดูแลและการบริหารงานประจำา		บริษัทฯ	มีการ
กำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 
ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน

 1.  นายอาสา	สารสิน	 

	 Role	of	Chairman	Program	(RCP)

  2. 	นายฟรานซิส	แวนเบลเลน	

	 Director	Certification	Program	(DCP),	2013

		3.		นางปานทิพย์	ศรีพิมล 

	 Role	of	the	Nomination	and	Governance	Committee	

	 ครั้งที่	5/2013

ก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร      
	 โดยปกติคณะกรรมการบริษัทได้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองทุกปี	 เพื่อ
ใหค้ณะกรรมการฯ	ร่วมกันพิจารณาผลงานและ
ปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป		

ก�รปฐมนิเทศกรรมก�รใหม่และก�ร 
เข้�ร่วมสัมมน�ของกรรมก�ร
	 ส่วนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท	มีหน้าท่ี
จัดเตรียมข้อมูลท่ัวไป	 และบรรยายเก่ียวกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ	 เพ่ือว่ากรรมการใหม่จะได้
ทราบขอ้มลูเก่ียวกับการดำาเนนิธุรกิจของบริษทัฯ		
กฎ	ระเบียบ	ความต้องการต่างๆ	ของสำานักงาน	
ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
ที่ทันต่อเหตุการณ์	จัดให้มีการนำากรรมการใหม่
ซึ่งต้องการทราบข้อมูลการดำาเนินงานในราย
ละเอียดเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ	
	 เพ่ือให้กรรมการของบริษัทได้รับทราบกฎ	
ระเบียบ	ข้อบังคับใหม่ๆ	ของบริษัทจดทะเบียน	
ได้ทันต่อเหตุการณ์	 	 กรรมการบริษัทได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้าทบทวนและสัมมนาในหลักสูตร 
ที่จัดข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(IOD)	
		 ในปี	 2556	 มีกรรมการบริษัทเข้ารับการ
สัมมนาดังนี้
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ภายใน และการ
บริหารจัดการ 
ความเสี่ยง  การควบคุมภายในเป็นกระบวนการท่ีสำาคัญ

ในการนำาบริษัทฯ	ไปสู่เป้าหมายท่ีต้ังไว้		ในส่วนน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบทำาหนา้ทีใ่หค้ำาปรกึษา
ฝา่ยตรวจสอบภายใน	ใหม้ัน่ใจในงานวา่มคีวาม
เป็นอิสระ	สมบูรณ์	มีจริยธรรม	ภายในกฎบัตร
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ซึ่งได้กำาหนด
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน	
รวมทั้งการปฏิบัติงานและแนวทางการตรวจ
สอบ		คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัมอบหมาย
ให้ทำาหน้าท่ีสอบทานระบบควบคุมภายใน	 	ระบบ
งานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและการ
บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างรัดกุมและ
เหมาะสม	 ซึ่งจะช่วยให้พนักงานทุกระดับทำา
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกขึ้น
	 ผลจากคำาแนะนำาของฝา่ยตรวจสอบภายใน	
บริษัทฯ	 ได้ปรับปรุงขั้นตอนการทำางานเพ่ือให้
ระบบการควบคุมมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล		
นำาไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน		สำาหรับปี	2556	ส่วนงานที่ได้รับ
ประโยชน์จากงานตรวจสอบและปรับปรุงการ
ควบคุมภายในรวมถึงระบบงานธุรการ	 หน่วย
งานการขาย	การจัดการสินค้าคงคลัง	กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง	 ระบบการตรวจจ่ายเงิน	และการ
จัดการทรัพยากรบุคคล
	 คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บมอบหมายให้
ดูแลด้านการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ	ดว้ย
ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนี้	บริษัทฯ		ได้
เน้นมาตรการการป้องกันความเสี่ยงและการ
บริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน	
แปลงที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน	การเปลี่ยน	
แปลงทางเศรษฐกิจและปัจจัยภายนอกอื่น	ๆ
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่	
01-2014	คณะกรรมการตรวจสอบได้นำาเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัเก่ียวกับการทบทวนระบบ
การควบคุมภายในด้านต่างๆ	 ประกอบด้วย	
สภาวะในองค์กรและสภาพแวดลอ้ม	ผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอก	 การบริหารความเส่ียง	 
การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	
ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร	 	 ข้อมูลและ
ระบบการติดตาม	คณะกรรมการบริษัทมีความ
เห็นว่าบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในด้าน

การทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการ	 
ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้อง	รวมถึงระบบการควบคุม
ภายในด้านอื่นๆ	อย่างรัดกุมเพียงพอ

 หัวหน้�ฝ่�ยง�นตรวจสอบภ�ยใน
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เมื่อ 
วันท่ี	22	ธันวาคม	2541	คร้ังท่ี	8-2541	ได้แต่งต้ัง	
ดร.	 สุรินทร์	 ตันติเจริญเกียรติ	 เป็นหัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายใน	และเลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	 ดร.	 สุรินทร์ฯ	 เคยดำารงตำาแหน่ง 
ผู้อำานวยการฝ่ายสนับสนุนเทคนิค	 มีความรู้
ความเข้าใจในกิจกรรมและการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ	 เป็นอย่างดี	 และเคยเข้ารับการอบรม
หลักสูตรบริหารธุรกิจ	 และตรวจสอบภายใน	 
ดังน้ันคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรว่า	 
ดร.	สริุนทร์ฯ	มคีวามเหมาะสมทีจ่ะปฏิบติัหนา้ที่
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 โดย
ข้อมูลของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในปรากฏ
ในหน้าที่	122	ในส่วนของประวัติผู้บริหาร
	 เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถ
ทำางานได้อย่างเป็นอิสระ	 หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีสายการรายงานตรงต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเป็นผู้ พิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
	 ความเห็นของผู้สอบบัญชี	 บริษัท	 ผาแดง- 
อินดัสทรี	 จำากัด	 (มหาชน)	 นายชาญชัย	 ชัย-
ประสิทธ์ิ	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี	 3760	
บริษัท	 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	 เอบีเอเอส	
จำากัด	มีดังนี้
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 “ในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัท	 ผาแดงอินดัสทรี	 จำากัด	
(มหาชน)	สำาหรบัปสีิน้สดุวันที	่31	ธันวาคม	พ.ศ.	
2556	ข้าพเจ้าได้ทำาความเข้าใจเก่ียวกับระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ	โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือกำาหนดลกัษณะระยะเวลาและขอบเขตของ
วิธีการตรวจสอบทีจ่ะใชใ้นการรวบรวมหลักฐาน
เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงิน	 มิใช่เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นเก่ียวกับ
ระบบการควบคุมภายใน	
	 ฝา่ยบรหิารของบรษิทั	ผาแดงอนิดสัทร	ีจำากัด	
(มหาชน)	 มีความรับผิดชอบในการจัดให้มี 
นโยบายและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับระบบการ
ควบคุมภายใน	 เพ่ือช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของผู้บริหารที่จะให้เกิดความมั่นใจเท่าที่จะ
สามารถทำาไดว่้าการดำาเนินธุรกิจเปน็ไปอย่างมี
ระเบียบและมปีระสทิธิภาพ	ซึง่รวมถึงการปฏิบตัิ
ตามนโยบายของผู้บริหาร	 การป้องกันรักษา
ทรัพย์สิน	 การป้องกันและการตรวจพบทุจริต
และข้อผิดพลาด	 ความถูกต้องและครบถ้วน 
ของการบันทึกบัญชี	 และการจัดทำาข้อมูลทาง 
การเงินที่เชื่อถือได้อย่างทันเวลา
	 เนือ่งจากระบบการควบคมุภายในมข้ีอจำากัด
สืบเนื่อง	 ดังนั้นข้อผิดพลาดและรายการผิด
ปรกติอาจเกิดข้ึนซึ่งระบบไม่สามารถตรวจพบ
ได้	 นอกจากน้ีการประเมินระบบการควบคุม
ภายในว่ายังเพียงพอสำาหรับอนาคตหรือไม่นั้น	
วิธีการควบคุมภายในดังกล่าวมีความเสี่ยงว่า
อาจไมเ่พียงพอ	เนือ่งจากสถานการณใ์นอนาคต
ที่ เปลี่ยนแปลงไปหรือประสิทธิผลของการ
ออกแบบ	นโยบายและวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับ
ระบบการควบคุมภายในอาจบกพร่อง
	 อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาระบบการ
ควบคุมภายในดังกล่าว	ข้าพเจ้ามิได้พบสถาน-
การณ์ใดๆ	 เก่ียวกับการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ	 ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น 
จุดอ่อนท่ีมีสาระสำาคัญตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีรหัส	315	การระบุและประเมินความเสี่ยง
จากการแสดงข้อมูลที่ใดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำาคัญ	โดยการทำาความเข้าใจกิจการและ
สภาพแวดล้อมของกิจการ”

ข้อพิพ�ทท�งกฎหม�ย
	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	มีชาวบ้านใน
พ้ืนที่ลุ่มนำ้าแม่ตาว	อำาเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	
จำานวน	 1,141	 คน	 เป็นโจทก์ย่ืนฟ้องบริษัท	 
ผาแดงอินดัสทรี	 จำากัด	 (มหาชน)	 และบริษัท	
ตากไมน่ิง	 จำากัด	 ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้รวม	
5	คดี	 เพ่ือเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
จากความเสียหายเป็นจำานวนเงิน	 3,969	ล้าน
บาท	 โดยกล่าวหาว่าบริษัทฯ	 และตากไมนิ่งฯ	
เป็นต้นเหตุของการปนเปื ้อนสารแคดเมียม 
ในอำาเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	บริษัทฯ	 ได้ย่ืน 
คำาให้การต่อศาลแล้วทุกคดี	
	 เมือ่วันที	่20	กันยายน	2556	ศาลแพ่งกรุงเทพ
ใต้ได้อ่านคำาพิพากษาในคดีหมายเลขดำาที่ 	
66/2552	 ท่ีชาวบ้านจำานวนหนึ่ง	 (207	 คน)	 
ยื่นฟ้องบริษัทฯ	และตากไมนิ่งฯ	ว่าเป็นต้นเหตุ
ทำาให้เกิดการปนเปื้อนสารแคดเมียมในพ้ืนที่
และเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินกว่า	 726	 
ล้านบาท	ซึง่ประกอบดว้ย	1)	โจทก์ผู้มบีตัรผูป้ว่ย
โครงการแคดเมียมของโรงพยาบาลแม่สอด	 
2)	โจทก์ผูท้ีอ่า้งวา่ไมส่ามารถใชท้ีด่นิเพ่ือทำาการ
เกษตรตอ่ไปได	้3)	โจทก์ผูท้ีอ่า้งว่าสญูเสยีอาชพี	
4)	 โจทก์ผู้ท่ีหวั่นวิตกต่อการมีสารแคดเมียม 
ปนเปื้อน	 5)	 โจทก์ผู้ที่หว่ันวิตกต่อการสูญเสีย
วัฒนธรรมประเพณแีละการดำารงชวิีตอย่างปกติ
สุข	รวมท้ังเรียกร้องบริษัทฯ	และตากไมน่ิงฯ	จ่ายเงิน
จำานวน	50	ล้านบาทและเงินในอัตราร้อยละ	3	
ของผลกำาไรสุทธิเข้ากองทุนประกันความเสี่ยง
และพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่ งแวดล้อม	 
รวมทั้งให้ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมด้วยค่าใช้จ่าย 
ของบริษัทฯ	และตากไมนิ่งฯ	นั้น	
	 ศาลชั้นต้นได้มีคำาพิพากษากรณีข้างต้น 
ให้บริษัทฯ	และบริษัท	ตากไมนิ่ง	 จำากัด	ชดใช้ 
ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เฉพาะผู้ท่ีมีบัตรผู้ป่วย
โครงการแคดเมียมของโรงพยาบาลแม่สอด
จำานวน	62	รายจากผู้ฟ้องร้องในคดีนี้	207	ราย	
เป็นเงินประมาณ	9.2	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทฯ	และ
ตากไมนิ่งฯ	ต้องชำาระคนละครึ่ง	ส่วนคำาขอท้าย
ฟ้องอื่นๆ	 ที่เหลือท่ีอ้างว่าได้รับความเสียหาย
จากการปนเปื้อนนั้น	 ศาลได้มีคำาพิพากษาให้
ยกฟ้องท้ังหมด	 เพราะไม่สามารถนำาสืบได้ว่า

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
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รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง

เสียหายตามที่กล่าวอ้างจริง	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 ได้
ศึกษารายละเอียดของคำาพิพากษาดังกล่าวและ
หารือกับทีมทนายความดำาเนินการยื่นอุทธรณ์
ตามขั้นตอนแล้ว
	 ต่อมาเมือ่วันที	่28	กุมภาพันธ์	2557	ศาลแพ่ง
กรุงเทพใต้มีคำาพิพากษาในคดีหมายเลขดำาท่ี	
9/2553	 กรณีเดียวกันกับคดีดังกล่าวข้างต้น	 
โดยเรยีกรอ้งให้จา่ยชดเชยเปน็เงนิกว่า	230	ล้าน
บาทนั้น	ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้บริษัทฯ	และ
ตากไมนิ่งฯ	 จ่ายเงินชดเชยให้แก่โจทก์เฉพาะ 
ผู้ ท่ีมีบัตรผู้ป่วยโครงการแคดเมียมของโรง
พยาบาลแม่สอดจำานวน	 20	 รายจากผู้ฟ้องร้อง 
ทัง้สิน้	84	ราย	เปน็จำานวนเงนิรวม	2.48	ลา้นบาท	
ซึ่งบริษัทฯ	 จะศึกษาคำาพิพากษาโดยละเอียด
และจะดำาเนินการอุทธรณ์ตามขั้นตอนต่อไป
	 คดีท่ีเหลืออยู่อีก	3	คดียังอยู่ระหว่างกระบวนการ
พิจารณาของศาล	อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	มั่นใจ
ในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวด	ซึ่งเป็น
ไปตามกฎข้อบังคับและข้อกำาหนดของส่วน
ราชการ	 ซึ่งผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้คดี
อย่างเต็มกำาลังความสามารถ	ผลของคดีดังกล่าว
ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	
ได้ประมาณหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนเป็นเงิน	 27	 
ล้านบาทสำาหรับ	5	คดีดังกล่าว
	 เมื่อวันที่	 26	ตุลาคม	2553	บริษัทฯ	 ได้รับ
หนังสือจากกระทรวงอุตสาหกรรมกำาหนดให้
บริษัทฯ	ดำาเนินการจัดทำารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพเพ่ิมเตมิตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่	31	สิงหาคม	2553	ให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา	180	วัน	หากไม่ดำาเนินการ
ตามที่กำาหนดจะถูกเพิกถอนประทานบัตรฉบับ
ที่ได้รับล่าสุด

	 บริษทัฯ	ไมเ่ห็นดว้ยกับคำาสัง่ท่ีออกโดยมชิอบ
ด้วยกฎหมาย	 จึงได้ย่ืนฟ้องต่อศาลปกครอง
กลางเม่ือเดือนมกราคม	2554	 เน่ืองจากบริษัทฯ	 
ได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนของการ
อนญุาตประทานบตัรทุกประการจนได้รบัอนุมตัิ
เม่ือวันท่ี	 8	 เมษายน	2551	 ก่อนที่ประกาศดัง
กลา่วจะบงัคบัใชก้วา่	2	ป	ีอกีทัง้หนงัสอืดงักลา่ว
ยังระบุให้บริษัทฯ	สามารถใช้สิทธ์ิฟ้องต่อศาล
ปกครองได้ภายใน	 90	 วันหากไม่เห็นด้วย	
บริษัทฯ	 จึงได้ใช้สิทธิตามกฎหมาย	 เพ่ือรักษา
สถานะของบรษิทัฯ	ในการดำาเนนิกิจกรรมท่ีเก่ียว
กับประทานบัตรฉบับดังกล่าว	 ขณะเดียวกัน
บริษัทฯ	 ก็ได้จัดทำารายงาน	EHIA	 เพ่ิมเติม	ซึ่ง
แล้วเสร็จภายใน	 180	 วันและได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการผู้ชำานาญการการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม	(คชก.)	เรียบร้อย
แล้ว	อย่างไรก็ตาม	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556	คดี
อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลและ
ผลของคดีดังกล่าวยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
ในขณะนี้
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นโยบายการทำารายการระหว่างกันของ 
บริษัทฯ	ยึดถือหลักการการซ้ือขายด้วยการอ้างอิง
ราคาตลาดโลก	และกระทำาไปเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ	อน่ึง	หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในได้ทำาการตรวจสอบในเร่ืองการ
ทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	ตามแผนการ
ตรวจสอบอย่างต่อเน่ือง

รายการ
ระหว่างกัน

รายละเอียดของรายการกับบุคคลและ
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันสามารถดูเพ่ิมเติมได้จาก
รายการที่	27	ของหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ประจำาปี	2556	
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สรุปตำาแหน่ง
รายการท่ีกำาหนด
ตามแบบ 56 - 2
ในรายงานประจำาปี

รายงานประจำาปีและ
รายงานความยั่งยืน 2556

สรุปตำ�แหน่งร�ยก�รที่กำ�หนดต�มแบบ 56-2 ในร�ยง�นประจำ�ปี  
 แบบรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	ท่ีออกหลักทรัพย์	(แบบ	56-2)	ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

ที	่ทจ.	44/2556	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์	เงือ่นไขและวิธีการรายงานการเปดิเผยขอ้มลูเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ

ดำาเนินงานของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์	 (ใช้บังคับสำาหรับการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ

ดำาเนินงานตาม	ม.56	ที่มีหน้าที่จัดส่งต่อสำานักงานตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2557	เป็นต้นไป)

1. นโยบ�ยและภ�พรวมก�รประกอบธุรกิจ 01
	 1.1	 ภาพรวมที่มาและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ		
	 	 นโยบายในการดำาเนินงาน	วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	กลยุทธ์
	 1.2	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ	

2. ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ 36
	 2.1		โครงสร้างรายได้
	 2.2		ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	(ลักษณะธุรกิจในปีที่ผ่านมา)
	 2.3		การตลาดและการแข่งขัน
	 2.4		การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

3. ปัจจัยคว�มเสี่ยง 52 

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น 01, 116
	 4.1		ข้อมูลทั่วไป
	 4.2		ข้อมูลสำาคัญอื่น
	 4.3		ข้อมูลหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ	

5. ผู้ถือหุ้น  116

6. นโยบ�ยก�รจ่�ยปันผล 117

7. โครงสร้�งก�รจัดก�ร 118
	 7.1		คณะกรรมการ
	 7.2		ผู้บริหาร
	 7.3		เลขานุการบริษัท	
	 7.4		ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 7.5		บุคลากร

8. ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร 127
	 8.1		นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
	 8.2		คณะกรรมการชุดย่อย
	 8.3		การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
	 8.4		การกำากับดูแลการดำาเนินงาน
	 8.5		การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 8.6		ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
	 8.7		การปฏิบัติตาม	Code	of	Best	Practices	ของ	SET

 9. คว�มรับผิดชอบต่อสังคม 14 - 53

10. ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยง 135

11. ร�ยก�รระหว่�งกัน 138

12. ข้อมูลท�งก�รเงินที่สำ�คัญ 06
 
13. ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร 46

14. งบก�รเงิน 61

หน้�

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ	 เพ่ิมเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	 (56-1)	 ของบริษัทฯ	 ที่แสดงไว้ใน	 
www.sec.or.th	และเว็บไซต์ของบริษัทฯ	www.padaeng.com
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สรุปตำาแหน่ง
รายการในรายงาน
ความย่ังยืน

1. ส�รจ�กผู้บริห�ร

2. ข้อมูลองค์กร       
 ชื่อกิจการ	 ตราผลิตภัณฑ์	 สินค้าและบริการหลัก	 โครงสร้างการดำาเนินงาน	 หรือผังองค์กร	 
	 รวม	ถึงกิจการย่อย	ที่ตั้งสำานักงานใหญ่	ประเภทของกิจการ	ตลาดที่ให้บริการ	ขนาดของกิจการ	 
	 รางวัลต่างๆ	ที่ได้รับ

3. ข้อมูลก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร     
	 การกำากับดูแลกิจการ	การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมภายใน	การตรวจสอบ

4. เกี่ยวกับร�ยง�นคว�มยั่งยืน

5. กรอบก�รมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

6. ก�รดำ�เนินง�นด้�นสังคม
	 LA1			 	 ยอดแรงงานรวม	แยกตามชนิดการจ้าง	สัญญาจ้างและภูมิภาค	(จำาแนกเพศ)
	 LA2			 	 จำานวนและอัตราส่วนของพนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่พ้นสภาพ	แยกตามช่วงอายุ	
	 	 	 	 เพศและภูมิภาค
	 LA7			 	 อัตราการบาดเจ็บ	โรคจากการทำางาน	จำานวนวันสูญเสียและการขาดงาน	และจำานวน
	 	 	 	 ผู้ที่เสียชีวิตเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน	จำาแนกตามภูมิภาคและเพศ
	 LA8			 	 แผนงานที่มีไว้ช่วยเหลือแรงงานและครอบครัว	 ชุมชน	ทั้งการให้ความรู้	 การฝึกอบรม 

	 การให้คำาปรกึษา	การป้องกันและการควบคุมความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงต่างๆ
	 LA10			 จำานวนชัว่โมงเฉลีย่ของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี	(จำาแนกตามเพศและประเภทพนักงาน)
	 SO1				 ร้อยละของการดำาเนินงานท่ีคำานึงถึงชุมชนท้องถ่ินด้วยการปฏิบัติตามข้อผูกพันร่วม	 

	 การประเมินผลกระทบ	และแผนงานการพัฒนา
	 PR5			 	 แนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องกับความพึงพอใจของลกูค้า	รวมถึงผลการสำารวจระดบัความพอใจ
	 	 	 	 ของลกูค้า

7. ก�รดำ�เนินง�นด้�นสิ่งแวดล้อม
	 EN1	 วัสดุที่ใช้	แบ่งตามนำ้าหนัก	หรือขนาด	 	 	 	
	 EN2	 ร้อยละของวัสดุที่ใช้	ซึ่งสามารถรีไชเคิลได้	ที่จัดเป็นวัสดุปัจจัยนำาเข้า	 	
	 EN3	 การบริโภคพลังงานทางตรง	ผ่านแหล่งพลังงานปฐมภูมิ	 	
	 EN4	 การบริโภคพลังงานทางอ้อม	ผ่านแหล่งปฐมภูมิ	 	 	
	 EN8	 การใช้นำ้าทั้งหมด	แบ่งตามแหล่งที่มาของแหล่งนำ้า		 	 	
	 EN16	 ยอดรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม	แบ่งตามนำ้าหนัก	
	 EN20	 ไนโตรเจนไดออกไชด์	ชัลเฟอร์ไดออกไชด์	และการปล่อยสารพิษทางอากาศ	แบ่งตาม

ชนิดและนำ้าหนัก	
	 EN21	 ยอดรวมการระบายนำ้า	แบ่งตามคุณภาพและปลายทาง
	 EN22	 ยอดรวมปริมาณขยะ	แบ่งตามชนิดและวิธีการกำาจัด
	 EN26	 ความริเริ่มขององค์กรในการบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	 และขอบเขตของการ

บรรเทาผลกระทบ	อันเกิดจากผลิตภัณฑ์และบริการ

8. ก�รดำ�เนินง�นด้�นเศรษฐกิจ
 EC1				 มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง
	 EC3				 ความคุ้มครองที่มีต่อภาระในโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของกิจการ	
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ข�อเสนอแนะ
หากท�านมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
สามารถส�งอีเมล�มาที่

Info@padaeng.co.th



รายงานประจำป�และ
รายงานความยั่งยืน 2556

บร�ษัท ผาแดงอินดัสทร� จำกัด (มหาชน)

อาคาร ซีทีไอ ทาวเวอร� ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท� : 0-2695-9499  โทรสาร : 0-2695-9495 
E-mail : info@padaeng.co.th

บร�ษัท ผาแดงอินดัสทร� จำกัด (มหาชน)

บร�ษัท ผ
าแด

งอินด
ัสทร� จำกัด

 (มหาชน)

รายงานประจำป�และ
รายงานความยั่งยืน 2556
ใช�กระดาษ Eco Fiber และพ�มพ�ด�วย
หมึกถั่วเหลืองที่เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

grow together

รายงานประจำป�และรายงานความยั่งยืน 2556
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