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รู้จักพีดีไอ

ข้อมูลทั่วไปขององค์กร

วิสัยทัศน์

ผาแดงฯ มุ่งเป็นผู้นำาในผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีคุณภาพสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเติบโตอย่างยั่งยืน เราสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับลูกค้า

เคารพต่อพนักงานของเราและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปดำาเนินการ

และให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นของเรา

 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) หรือเรียกย่อว่า พีดีไอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 เป็นบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 2,260 ล้านบาท บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจผลิตโลหะสังกะสี มีผลิตภัณฑ์หลัก

ประกอบด้วยโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสม โดยจำาหน่ายให้กับอุตสาหกรรมภายในประเทศเป็นหลัก

 

 พีดีไอใช้วัตถุดิบแร่สังกะสีที่ผลิตได้เองจากเหมืองแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งแต่ปี 2527 ต่อมาในปี 2538 บริษัทฯ เริ่มนำาเข้า 

แรส่งักะสจีากแหลง่ตา่งๆ ของโลกมาถลงุเป็นหลกั โดยแร่สังกะสีทีน่ำาเขา้จะผา่นกระบวนการยา่งแร่ใหเ้ปน็แคลไซนท์ี่โรงงานจงัหวดั

ระยองก่อนส่งไปเข้ากระบวนการผลิตเป็นโลหะสังกะสีที่โรงถลุงจังหวัดตาก  

 

 ในปี 2551 พีดีไอได้เริ่มใช้วัตถุดิบสังกะสีรีไซเคิลร่วมกับแร่สังกะสีที่ผลิตได้จากธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิตและยังนำา

ธุรกิจมุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวที่ดูแลสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเข้มข้นขึ้นเป็นลำาดับ 

 

 ป ี2557 พีดไีอไดป้รบัโครงสรา้งธรุกจิใหมเ่พือ่สรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื โดยมุง่สูอ่ตุสาหกรรมสเีขยีวทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม



ผลิตภัณฑ์ของเรา

 ผลิตภัณฑ์ของพีดีไอ คือ โลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสม

โลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์ 
(SHG Zinc Metal)

 มีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.995 นำาไปใช้งาน

อย่างเด่นชัดที่สุด คือ ป้องกันการผุกร่อนให้กับเหล็ก 

เหล็กชุบสังกะสีนำาไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์

โลหะสังกะสีผสม (Zinc Alloys)
 นำาไปใชง้านอยา่งกวา้งขวางในอตุสาหกรรมรถยนต์ 

ไฟฟ้าและการก่อสร้าง

ซิงก์ เกรน (Zinc Grains) 

เป็นโลหะสังกะสีท่ีมีความบริสุทธ์ิ

ร้อยละ 99.995 มีลักษณะเป็น

เม็ดโลหะขนาดเล็ก เหมาะ

สำาหรับอุตสาหกรรมชุบแผ่น

เหล็กด้วยไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง

ซึ่งนำาใช้ไปในอุตสาหกรรม

รถยนต์

ซิงก์ สเฟียร์ (Zinc Spheres) 

เป็น โลหะสั งกะสีที่ มี ความ

บริสุทธิ์ร้อยละ 99.995 ในรูป

ลักษณ์ทรงกลม เหมาะสำาหรับ

ใช้ในอุตสาหกรรมชุบผิวโลหะ

ดว้ยไฟฟา้ เชน่ ชิน้สว่นรถยนต ์

และรถเด็กเล่น เป็นต้น

ผลิตภัณฑ
ใหม่

โลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์ 

อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์อุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์

โลหะสังกะสีผสม (Zinc Alloys)
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บริษัท ภูเทพ จำ กัด
ทุนจดทะเบียน 285,589,732 บาท
ทุนเรียกชำาระแล้ว 285,589,732 บาท
ลักษณะธุรกิจ
สำารวจและทำาเหมืองแร่ทองแดง
และแร่เศรษฐกิจอื่นๆ
จังหวัดเลย

บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำ กัด
ทุนจดทะเบียน  675,000,000 บาท 
ทุนเรียกชำาระแล้ว 675,000,000 บาท
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตเอทานอลจากอ้อย

51
%

35
%

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ กัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 2,260,000,000 บาท ทุนเรียกชำาระแล้ว 2,260,000,000 บาท

ลักษณะธุรกิจ
อุตสาหกรรมถลุงโลหะสังกะสี จำาหน่ายโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสม

และผลิตภัณฑ์พลอยได้

บริษัท ผาแดงพร็อพเพอร์ตี้ส์ จำ กัด
ทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท
ทุนเรียกชำาระแล้ว 80,000,000 บาท
ลักษณะธุรกิจ
พัฒนาที่ดินและประกอบการ
นิคมอุตสาหกรรม

บริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำ กัด
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
ทุนเรียกชำาระแล้ว 25,000,000 บาท
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจผลิตพลังงานทดแทน

บริษัท พีดีไอ อีโค จำ กัด
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท
ทุนเรียกชำาระแล้ว 12,500,000 บาท
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

100
%

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี (ประเทศลาว) จำ กัด
ทุนจดทะเบียน 4,080,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
ทุนเรียกชำาระแล้ว 4,080,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ลักษณะธุรกิจ
สำารวจและทำาเหมืองแร่สังกะสีและ
โลหะพื้นฐานในประเทศลาว 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จำ กัด
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท
ทุนเรียกชำาระแล้ว 200,000,000 บาท
ลักษณะธุรกิจ
ธุรกิจโลหะสังกะสีและ
โลหะพื้นฐานอื่นๆ 

บริษัท พีดีไอตาก โซล่าร์วัน จำ กัด
ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท
ทุนเรียกชำาระแล้ว 2,500,000 บาท
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท พีดีไอตาก โซล่าร์ทู จำ กัด
ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท
ทุนเรียกชำาระแล้ว 2,500,000 บาท
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท พีดีไอตาก โซล่าร์ทรี จำ กัด
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
ทุนเรียกชำาระแล้ว 2,500,000 บาท
ลักษณะธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

100
%

พีดีไอ 
แมททีเรียล

100
%

พีดีไอ
อีโค

100
%

100
%

100
%

100
%

บริษัท ต้นสังกะสี จำ กัด
(จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์)
ทุนจดทะเบียน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
ทุนเรียกชำาระแล้ว 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
ลักษณะธุรกิจ
สำารวจและทำาเหมืองแร่โลหะพื้นฐาน

100
%

พีดีไอ 
เอ็นเนอร์ยี

100
%



บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์:  0-2229-2800 
โทรสาร:  0-2654-5427
TSD Call center: 0-2229-2888
E-mail: TSDCallCenter@set.or.th
www.tsd.co.th

ผู้ตรวจสอบบัญชี
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15 
179/74-80 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2344-1000 
โทรสาร 0-2824-5000

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย 
- ไม่มี -
 
ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ
- ไม่มี -

พีดีไอ - กรุงเทพฯ
อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26-27 เลขที่ 191/18-25 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์:  0-2695-9499  
โทรสาร:  0-2695-9495
E-mail: info@padaeng.co.th   
www.padaeng.com

พีดีไอ - ตาก
เลขที่ 94 หมู่ 1 ถนนสายเอเชีย บ้านคลองห้วยทราย 
ตำาบลหนองบัวใต้ อำาเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์:  0-5551-7444, 0-5555-8500  
โทรสาร:  0-5551-7440, 0-5555-8500

พีดีไอ - แม่สอด
เลขที่ 13 หมู่ 4 ตำาบลพระธาตุผาแดง อำาเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 6311 
(ตู้ ปณ.29 อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110) 
โทรศัพท์:  0-5553-3015-9  
โทรสาร:  0-5553-3018
 
พีดีไอ - ระยอง
นิคมอุตสาหกรรมผาแดง เลขที่ 15 ถนนผาแดง 
ตำาบลมาบตาพุด อำาเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์:  0-3868-3318-20
โทรสาร:  0-3868-3321

จำ	นวนพนักงาน ในปี 2557

บริษัทฯ มีพนักงาน  856  คน 

ที่ตั้งสำ	นักงาน

• The European Foundation for Quality Management   
 (EFQM)
• International Zinc Association (IZA)
• สภาการเหมืองแร่ 
• หอการค้าไทย 

• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย   
• สมาคมการชุบสังกะสีไทย
• สมาคมเพื่อนชุมชน

การเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ในสมาคมธุรกิจ

4
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รางวัลปี 2557

พีดีไอได้รับรางวัล CSR 

Recognition ประจ�าปี 2557 

ประเภทรางวัล Most Improved 

CSR ซึ่งมีความโดดเด่นด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

จากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

พีดีไอ - ตาก และพีดีไอ - ระยอง 

ได้รับรางวัล CSR - DIW 

Continuous ประจ�าปี 2557 

โดยปฏิบัติตามมาตรฐาน

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสังคม

อย่างต่อเนื่องตามโครงการส่งเสริม

ศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนา

ด้านสิ่งแวดล้อมและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างยั่งยืนของ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

พีดีไอได้รับรางวัลเกียรติยศ APEA 

(Asia Pacific Entrepreneurship 

Awards) ประจ�าปี 2557 ประเทศไทย 

สำาหรับองค์กรที่มีความโดดเด่นใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากองค์กร

พัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงกำาไร 

(Enterprise Asia)

พีดีไอ - แม่สอดได้รับรางวัล

สถานประกอบการเครือข่าย

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ประจ�าป ี 2557 (CSR - DPIM

Continuous) จากกรมอตุสาหกรรม 

พื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 

กระทรวงอุตสาหกรรม

พีดีไอ - ตาก พีดีไอ - ระยอง และ

พีดีไอ - แม่สอดได้รับใบรับรอง

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 

โดยมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

อย่างเป็นระบบ มกีารตดิตามประเมนิผล 

และทบทวนเพื่อการพัฒนา

อย่างต่อเนื่องจากกระทรวง

อุตสาหกรรม 

พีดีไอ - ตากได้รับรางวัล

สถานประกอบการดีเด่น 

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อม

ในการท�างานระดับประเทศ 

ประจ�าปี 2557 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 

จากกระทรวงแรงงาน

พีดีไอ - แม่สอดได้รับรางวัล

สถานประกอบปลอดโรค ปลอดภัย 

กายใจเป็นสุข ระดับจังหวัดและ

ระดับประเทศ ประจ�าปี 2557 

จากกรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข



ตัวเลขสำ คัญ

โครงสร้างรายได ้

(จากงบการเงินรวม) จำ แนกตามประเภทผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ปี 2555-2557

(ล้านบาท) 2555 2556 2557

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง  7,685.64  5,463.57  5,624.28 

  - รายได้  7,685.64  5,463.57  5,624.28 

การกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง  7,848.59  5,360.43  5,015.14 

  - ต้นทุนการดำาเนินงาน  7,187.76  4,861.81  4,399.79 

  - ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน  517.47  476.06  518.46 

  - เงินที่ชำาระแก่เจ้าของเงินทุน  126.42  9.30  74.59 

  - เงินที่ชำาระแก่รัฐ  1.65  1.80  3.09 

  - การลงทุนในชุมชน  15.29  11.46  19.21 

มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสม  342.31  348.09  1,060.80 

มูลค่าทางเศรษฐกิจทางตรง

ผลิตภัณฑ์

2555 2556

ล้านบาท
ร้อยละของ
รายได้รวม

ล้านบาท
ร้อยละของ
รายได้รวม

โลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์  4,019  52  2,098  38 

โลหะสังกะสีผสม  3,042  40  2,844  52 

กรดกำามะถัน  238  3  174  3 

รายได้อื่นๆ  386  5  348  7 

รายได้รวม  7,686  100  5,464  100 

2557

ล้านบาท
ร้อยละของ
รายได้รวม

 2,543  45 

 2,888  51 

 96  2 

 98  2 

 5,624  100 
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จากงบการเงินรวม

ณ สิ้นปี 2555 2556 2557

รายได้รวม (ล้านบาท)   7,686  5,464   5,624

กำาไรขั้นต้น (ล้านบาท)  -15  290  852

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)  -569  -522  461

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)  -2.52  -2.31  2.04

อัตรากำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)  -7.41  -9.55  8.20

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)   6,111   5,236   5,550 

หนี้สินรวม (ล้านบาท)   2,244   2,294   2,225 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)   3,867   2,942   3,325 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ย (ร้อยละ)  -8.59  -9.20  8.55

อตัราผลตอบแทนต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ถวัเฉลีย่ (ร้อยละ)  -13.48  -14.90  13.85

อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ไป (ร้อยละ)  -13.99  -19.06  19.27

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)  0.58  0.78  0.67

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)   17.11   13.02   14.71 

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  0.00  0.30  0.40

ตัวเลขและอัตราส่วนทางการเงินที่สำ	คัญ
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โครงสรางการเติบโตทางธุรกิจของพ�ดีไอ

ดําเนินธุรกิจด้านการบร�หารจัดการและ

การอนุรักษระบบนิเวศอยางมีประสิทธิภาพ

เพ�่อสงเสร�มมนุษยให้มีความเข้าใจที่ดีตอ

ระบบนิเวศโดยรอบ

PDI MATER

PD
I E

CO

PDI MATATATATATTER

   
PD

I E
NERGY

แมททีเร�ยล
จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 
จากการรีไซเคิลเป็นหลัก

เอ็นเนอรยี
จัดหาพลังงานจาก
แหล่งพลังงานทดแทน

อีโค
จัดหาวัตถุดิบจาก
กากของเสียและบริหาร
จัดการกากของเสียเชิงนิเวศ

กลยุทธ์องค์กร

 ปี 2557 พดีีไอสามารถดำาเนนิการบรรลเุป้าหมายเชงิกลยทุธ์โดยสร้างธรุกจิสังกะสีซึง่เป็นธรุกจิหลักในปัจจบุนัให้กลับมามกีำาไร

และสงูกว่าเป้าหมายทีต่ัง้ไว้ พร้อมทัง้ดำาเนนิมาตรการควบคมุค่าใช้จ่ายทกุๆ ด้านอย่างเข้มข้นต่อเนือ่ง ทำาให้สถานะการเงนิแขง็แกร่ง

อย่างไรก็ตาม ธุรกิจสังกะสีอย่างเดียวไม่อาจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ โดยเฉพาะในระยะอีก 2 ปีข้างหน้าที่แร่จากเหมือง

แม่สอดจะหมดลง พีดีไอได้ปรับกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจโดยยังคงรักษาธุรกิจสังกะสี แต่มุ่งเน้นการผลิตโลหะสังกะสีที่มีมูลค่าเพิ่ม

เป็นหลัก พร้อมกับดำาเนินการพัฒนาธุรกิจใหม่ 

 พีดไีอได้จดัโครงสร้างธรุกจิเป็น 3 กลุม่หลกั ประกอบด้วย 1. พดีไีอ แมททเีรยีล ดำาเนนิธรุกจิด้านผลติภณัฑ์โลหะ ซึง่ในเบ้ืองต้น

จะเน้นผลติภณัฑ์สงักะสทีีม่มีลูค่าเพิม่  2. พดีไีอ อโีค ดำาเนนิธรุกจิการจดัการกากของเสยีและรไีซเคลิ และ 3. พดีไีอ เอน็เนอร์ย ีดำาเนนิ

ธุรกิจผลิตพลังงานทดแทน โดยได้จัดตั้งคณะทำางานเพื่อศึกษาและประเมินการลงทุนในแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยพิจารณาคัดเลือก

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใดๆ (Zero Impact) มาใช้ในโครงการ ทั้งน้ีเพื่อสร้างความมั่นใจ

ต่อการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน พร้อมกันน้ียังได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ

โครงการลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้นตามแผนพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรที่ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
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PDI MATERIALS

PD
I E

CO

   
PD

I E
NERGY

กลยุทธ์องค์กรปี 2558
   ปี 2558 พีดีไอยังคงมุ่งมั่นดำาเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย

ในการดำาเนินงานและค่าใช้จ่ายเพือ่การลงทนุให้สอดคล้องกบังบประมาณที่ได้รับอนมุตั ิเพือ่

สร้างผลกำาไรต่อเนื่องและมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งพร้อมสำาหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ 

และยังคงแสวงหาธุรกิจใหม่ด้วยการศึกษาและประเมินโครงการขยายธุรกิจ (Diversification 

Projects) ต่อไป เพื่อสร้างผลกำาไรและความยั่งยืนต่อพีดีไอ

ความคืบหน้าของโครงการลงทุนใหม่ธุรกิจสีเขียว 
 จากสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานและมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนตำ่ามาก ทำาให้พีดีไอมีความพร้อม

ในการลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่งจะใช้เงินลงทุนจากกระแสเงินสดจากการดำาเนินงานของบริษัทฯ และส่วนหนึ่งเป็นเงินกู้จากสถาบัน

ทางการเงิน โดยในเบื้องต้นจะใช้เงินลงทุนจำานวน 1,500 ล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 3 ปีจากนี้ ประกอบด้วย

3) โรงไฟฟ้าชีวมวลหรือไบโอแมสขนาด 8 เมกะวัตต์ ที่สุราษฎร์ธานี 

ซึง่ใช้ทะลายปาล์มเป็นเชือ้เพลิงและเป็นโครงการทีม่ ีPPA อยูแ่ล้ว อยู่

ระหว่างการศกึษารายละเอยีดด้านเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัโครงการฯ 

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการโรงกำาจัดกากของเสียอุตสาหกรรมท้ังท่ี

จังหวัดระยองและจังหวัดตาก และโครงการรีไซเคิลซึ่งยังอยู่ระหว่าง

การศึกษาความเป็นได้ในการลงทุน

1) โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์หรอืโซลาร์ฟาร์ม

ขนาดรวม 48 เมกะวตัต์ ซ่ึงจะใช้ประโยชน์บนพืน้ที่

บ่อเก็บกากแร่ของโรงงานที่ตาก โดยไม่กระทบ

ต่อการใช้พื้นที่เกษตรกรรมเหมือนกับโครงการ

โซลาร์ฟาร์มของที่อื่นๆ และยังมีความได้เปรียบ

อยู่ใกล้กับสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย 

 2) โรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 54 เมกะวัตต์

ที่นครราชสีมา ซึ่งได้ดำาเนินการติดตั้งเครื่องวัด

กำาลงัลมเพ่ือเก็บข้อมลูเป็นระยะเวลา 1 ปี ทัง้สอง

โครงการได้ศึกษาด้านเทคนิคและการลงทุน

เสร็จเรียบร้อยแล้ว รอนโยบายการจัดทำาสัญญา

การซื้อขายไฟฟ้า หรือ PPA (Power Purchase

Agreement) ใหม่ที่จะเปิดภายในปี 2558 หาก

พีดีไอได้ PPA จะลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้

ภายใน 1-2 ปี 
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ข้อมูลสำ คัญในรอบปี 2557

• ผลประกอบการกลับมามีก�าไร  

สถานะการเงินแข็งแกร่ง การดำ เนินงาน
ที่ยั่งยืน

• กำาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 194% จาก 290 ล้านบาท 

 เป็น 852 ล้านบาท

• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการลดลง 435 ล้านบาท หรือ 8%   

• สถานะเงินสด (ไม่รวมเงินฝากระยะสั้น) ณ สิ้นปีมีจำานวน 

 915 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34%
• สถานะเงินสดและเงินฝากรวม ณ สิ้นปีมีจำานวน 1,715 ล้านบาท 

 เพิ่มขึ้น 150%
• จ่ายเงินปันผล 0.40 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 33% 

2555 2556 2557

-569 -522 +461

ด้านการผลิต

•  ปรับสมดุลด้านการผลิตสามารถ  

  ลดต้นทุนค่าพลังงานได้ 137 ล้านบาท

•  ประสบความสำาเร็จตามแผนการใช้แร่ 

  -  ลดการใชแ้รส่งักะสซีลัไฟดท่ี์มรีาคาแพง

     จาก 55% เหลือ 38%
  -  เพิ่มการใช้แร่สังกะสีซิลิเกตจาก

     เหมืองแม่สอดเป็น 51% 

  -  ใช้วัตถุดิบแร่รีไซเคิลเพิ่มเป็น 7%
•  พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มใหม่ 

  ซิงก์ สเฟียร์ และ ซิงก์ เกรน

(หน่วย: ล้านบาท)



ด้านสังคม

• ทบทวนจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจเพื่อการดำาเนินธุรกิจ 

 อย่างยั่งยืนและประกาศนโยบายที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

 นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายสิ่งแวดล้อม    

 สุขภาพ และความปลอดภัย นโยบายต่อต้านการทุจริต   

 และนโยบายสารเสพติดและแอลกอฮอล์

• สนับสนุนชุมชนท้องถิ่น

• ปรับปรุงระบบบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนเพื่อจูงใจ  

 พนักงานมากขึ้น

• พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อความก้าวหน้า

 ในอาชีพและรองรับแผนการดำาเนินธุรกิจสีเขียว

 ในอนาคต

ด้านสิ่งแวดล้อม

•  ใช้นำ้าลดลง 27%
• นำานำ้ากลับมาใช้ซำ้าและหมุนเวียนใช้ใหม่

 เพิ่มจาก 40% เป็น 63%
• ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตลดลง 2.5%

                                    

• โครงการอนุรักษ์พลังงานสามารถลดการใช้พลังงานได้    

 4,192 กิกะจูล ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 475  

 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

• การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเหมือง 

 - มีความคืบหน้า 62% ของพื้นที่เป้าหมาย 

  1,040 ไร่

 - กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 942 ตันคาร์บอน- 

  ไดออกไซด์ต่อปี 

2556 2557

4.14  4.19 

2556 2557

218,628 213,149

(หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

(หน่วย: ล้านบาท)



 คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณพนักงานทุกคนและ 

ทกุระดบัทีเ่ป็นกำาลงัสำาคญัทำาให้การดำาเนินงานในปี  2557 เป็น

ปีแห่งความสำาเรจ็ของบรษิทั ผาแดงอินดสัทร ีจำากดั (มหาชน) 

ที่สามารถสร้างผลกำาไรและมีการดำาเนินงานที่ชัดเจนที่สุดใน

สองด้าน ด้านแรกคอืสถานะการเงนิอนัแขง็แกร่ง ด้านทีส่องคอื

การบรรลขุ้อสรปุว่าเราจะปรบัเปลีย่นธรุกจิหลกัไปสูก่ารดำาเนนิ

งานด้านใดบ้าง โดยข้อสรุปนี้มีความสำาคัญยิ่งต่อการสร้าง 

ความเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในปีต่อๆ ไป

 

 ผลกำาไรที่สูงกว่าความคาดหมายน้ีมาจากปัจจัยท่ีสำาคัญ

หลายประการ คือ การทำางานอย่างมุ่งมั่นของทีมงานฝ่ายขาย

และฝ่ายการตลาดที่เสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์พีดีไอ 

ให้เป็นตราผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง ทุกวันน้ี  

ผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสมของ 

พีดีไอได้รับความเชื่อถืออย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศ

และนานาชาติ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่าน

กระบวนการดำาเนินงานที่ยึดหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัย

อย่างเคร่งครัดตามหลักสากล นอกจากนี้ ในปี 2557 บริษัทฯ 

ใช้แร่สังกะสีซิลิเกตจากเหมืองแม่สอดเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อ

ต้นทุนการผลิตอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย

และรายจ่ายการลงทุนให้อยู่ภายในกรอบงบประมาณที่ตั้งไว้

 

 ผลประกอบการทีด่ขีึน้นีย้งัได้รับปัจจยับวกจากสภาวะตลาด 

ที่ราคาโลหะสังกะสีโลกอยู ่ในระดับสูงและค่าพรีเมียมจาก 

การขายเพิ่มขึ้น รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและ

เงินดอลลาร์สหรัฐมส่ีวนช่วยให้ผลประกอบการของพดีไีอดีขึน้

ปี 2557 ปีแห่งความส�าเร็จ
 ความสำาเรจ็ทัง้หมดนีเ้ป็นผลมาจากความสามารถของพดีไีอ 

ที่ดำาเนินการพลิกฟื้นธุรกิจจากปีก่อนหน้านี้มาอย่างต่อเนื่อง 

ด้วยการทำาให้มีกระแสเงินสดที่เป็นบวกและผ่านพ้นช่วงเวลา

อนัยากลำาบากทีส่ดุตัง้แต่ปี 2553 ได้ พนกังานของเราสามารถ

คณะกรรมการแถลง

  
พีดีไอเชื่อมั่นว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ดี

รวมทั้งบุคลากรที่มีความสามารถ

จะทำ ให้การดำ เนินงานในโครงการต่างๆ บรรลุผล

พีดีไอยังคงดำ เนินการอย่างต่อเนื่องในการนำ เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยที่สุดของโลกมาใช้ในทุกโครงการของเรา

เพื่อขจัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์
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ดำาเนินงานสำาคัญด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลและทำาให้มี

ผลประกอบการที่ดี

 

 ผลิตภัณฑ์และบริการของพีดีไอเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณภาพ

สูงสุดเสมอมา เราจึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีบริสุทธิ์ โลหะสังกะสีผสม 

และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ในราคาที่สูงและรักษาส่วนแบ่งทาง 

การตลาดไว้ได้ ขณะเดยีวกันเรามีกระแสเงนิสดทีแ่ขง็แกร่งจาก

การดำาเนินงานและมีเงินสดสำารองเพิ่มขึ้น

 

 เราจัดหาวัตถุดิบได้ในราคาที่ดีทำาให้สามารถแข่งขันได้ใน

ตลาดโลก และสามารถลดต้นทุนการดำาเนินงานได้มากกว่า

งบประมาณที่กำาหนดไว้จึงช่วยทำาให้มีผลกำาไรเพิ่มขึ้น อีกทั้ง

มีการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่าง

รอบคอบ ทำาให้พีดีไอได้ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ 

การบริหารสถานะเงินสด
 เราสามารถบริหารสถานะเงินสดให้แข็งแกร่ง เพื่อเตรียม

พร้อมสำาหรับการปรับเปลี่ยนไปสู่ธุรกิจสีเขียวซึ่งเริ่มต้นในปีนี้ 

โดยได้สะสมเงินทุนไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารซึ่งพร้อมจะ 

นำามาใช้ เมื่อเราเริ่มดำาเนินธุรกิจหลักกลุ่มใหม่ในปี 2558 และ

เงินสดอกีส่วนหนึง่จะนำามาใช้เป็นค่าชดเชยสำาหรับพนกังานที่

จะถูกเลิกจ้างเนื่องจากการยุติกิจกรรมเดิมบางส่วน

 

 การปรบัเปลีย่นไปสูธ่รุกจิใหม่มคีวามสำาคญัยิง่ต่อการสร้าง

อนาคตใหม่ของบริษัทฯ พีดีไอได้ประกาศเจตนารมณ์ในการ

ก้าวสู่อตุสาหกรรมสีเขยีวเพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื เราได้ปรบั

โครงสร้างธุรกิจเป็นสามกลุ่มหลักเพื่อสนับสนุนการลงทุนใน

อนาคต เราได้ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการใหม่ๆ จำานวน

มากที่เกี่ยวกับการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม พลังงาน

ทดแทน และการนำาวัสดุกลับมาใช้ใหม่
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 พีดีไอเชื่อมั่นว ่านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ดีรวมทั้ง

บุคลากรที่มีความสามารถจะทำาให้การดำาเนินงานในโครงการ

ต่างๆ บรรลุผล พีดีไอยังคงดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในการนำา

เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของโลกมาใช้ในทุกโครงการของเรา

เพื่อขจัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นศูนย์

วิถีพีดีไอ (PDI Ways)
 จากการศึกษาอย่างรอบคอบทำาให้พีดีไอได้ข้อสรุปว่า 

อนาคตของบริษัทฯ ไม่สามารถจำากัดอยู่ในธุรกิจสังกะสีเพียง

อย่างเดยีว เราต้องม่ันใจว่าเราปรบัเปลีย่นธรุกจิได้อย่างมัน่คง

ในช่วงที่กิจกรรมการผลิตแร่สังกะสีของเราที่เหมืองแม่สอด

ชะลอตัวและเม่ือปริมาณแร่ที่เหมืองแม่สอดหมดลง เราต้อง

พร้อมสำาหรับการเปลี่ยนเมื่อเข้าสู่ธุรกิจใหม่ๆ ในปี 2558

 

 พีดีไอได้สื่อสารกับผู ้มีส ่วนได้เสียทั้งหมดของเราซึ่ง

ครอบคลุมถึงพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจน

ชุมชนและสังคมที่เราให้การดูแล เพื่อให้ทราบถึงช่วงแห่ง

การปรับเปลี่ยนธุรกิจของเรา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในด้าน

ต่างๆ ที่เรากำาลังจะดำาเนินการ 

 เราขอยำ้าว่าการรักษาผลกำาไรที่ดีเป็นสิ่งสำาคัญ แต่การ

ดูแลพนักงานก็สำาคัญไม่ย่ิงหย่อนกว่ากัน ขณะที่เราก้าวเข้าสู่

ธุรกิจใหม่ๆ พร้อมกับการหยุดกิจกรรมในธุรกิจเดิมบางส่วน 

พนักงานทุกคนจะต้องได้รับการดูแลอย่างดี พนักงานที่ได้

ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทจะต้องได้รับคำาชมเชยถึงผลงานที่สร้าง

ไว้และได้รบัค่าชดเชยเมือ่พวกเขาต้องจากเราไป ส่วนพนกังาน

ที่ยังคงอยู่ก็จะต้องได้รับการฝึกอบรม พร้อมกับการสรรหา

พนักงานใหม่เพิ่มเข้ามาเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ 

 ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราต้องการแบ่งปันให้ผู ้มีส่วนได้เสีย

ทั้งหมดรับทราบ เรานำา “วิถีพีดีไอ” มาใช้เพื่อการเปล่ียน

ผ่านธุรกิจ ด้วยตระหนักดีว่าความสำาเร็จบนเส้นทางใหม่เพื่อ

การเตบิโตของพีดีไอนัน้จะเป็นจรงิกต่็อเมือ่ผูเ้กีย่วข้องทัง้หมด

มีความเข้าใจและพร้อมที่จะร่วมก้าวไปกับเรา 

 สิ่งที่เรากำาลังดำาเนินการอยู่ในขณะนี้คือการรวมธุรกิจเดิม

พร้อมกับการขยายไปยังธุรกิจใหม่ ซึ่งสามารถสร้างความ

รุ่งเรืองและการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับพีดีไอ

กุญแจส�าคัญของพีดีไอสู่ธุรกิจสีเขียว
 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 เราได้ประกาศแผนการลงทุน

ในธุรกิจสีเขียว 3 กลุ่มหลัก เพื่อสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ

อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย พีดีไอ แมททีเรียล (PDI Materials) 

พีดีไอ อีโค (PDI Eco) และพีดีไอ เอนเนอร์ยี (PDI Energy) 

 

 พีดีไอได้กำาหนดแผนการลงทุนระยะสามปีตั้งแต่ปี 2558 

ถึง 2560 โดยจะใช้งบลงทุนมากกว่า 1,500 ล้านบาท ในกลุ่ม

ธุรกิจเป้าหมาย คือ ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน การบริหาร

จัดการกากของเสียอุตสาหกรรมและธุรกิจรีไซเคิล

 สำาหรับเรื่องการกำาจัดขยะ ประเด็นที่เราเห็นว่าเป็นปัญหา

สำาคัญคือพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนทั่วไป คนกรุงเทพฯ 

ทิ้งขยะในปริมาณเฉล่ียมากกว่าวันละ 2 กิโลกรัมต่อคน ซึ่ง

มากกว่า 5 เท่า เมือ่เทยีบกบัคนในยโุรปทีบ้่านเมอืงพฒันามาก

แล้วมีการทิ้งขยะเฉลี่ยวันละ 0.4 กิโลกรัมต่อคน หากปัญหานี้

ไม่ได้รับการแก้ไข กองขยะที่ทับถมจำานวนมากและบางส่วน

ถูกทิ้งอย่างผิดกฎหมายจะก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

จนเป็นภัยคุกคามต่อผู้คนและแหล่งนำ้า อีกทั้งในระยะหลัง

หมอกควนัทีเ่กดิจากการเผาขยะและกากของเสียทีเ่ป็นพษิกก่็อ

ปัญหามลพษิรนุแรงมากขึน้ ซึง่เหน็ได้จากการเจบ็ป่วยด้วยโรค

ทางเดนิหายใจทีมี่อัตราสูงขึน้มาก โดยเฉพาะกบัเดก็ๆ ทีอ่าศยั

อยู่ใกล้พืน้ทีถ่มขยะอย่างผดิกฎหมายในเขตพืน้ทีอ่ตุสาหกรรม 

โครงการธุรกิจสีเขียวของเราล้วนมุ่งจัดการกับปัญหากาก

ของเสียจากอุตสาหกรรมซึ่งถูกกำาหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ

อันดับต้นโดยรัฐบาลไทย 

 ในกลุ่มธุรกิจพีดีไอ แมททีเรียล (PDI Materials) จะมุ่ง

ผลิตวสัดทุีส่นบัสนนุให้เกดิความยัง่ยนื โดยเน้นผลติภณัฑ์โลหะ

สังกะสีมูลค่าเพิ่ม เช่น โลหะสังกะสีผสม ส่วนกลุ่มธุรกิจพีดีไอ

อีโค (PDI Eco) จะพัฒนาวิธีการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา

ด้านการจัดการกากของเสีย โดยให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับ

การนำากากของเสียกลับมาใช้ใหม่ และการนำาพลังงานกลบัมาใช้

ในขณะที่พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี (PDI Energy) จะดำาเนินการ

ด้านพลังงานทดแทนทั้งจากแสงอาทิตย์และจากเชื้อเพลิง

ชวีมวล อกีทัง้มคีวามพร้อมทีจ่ะสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานลมด้วย 

เพื่อจ่ายพลังงานสะอาดให้กับพื้นที่ชนบท
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รายงานประจำ ปีและรายงานความยั่งยืน 2557 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ กัด (มหาชน)



การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
และความยั่งยืน 
 พดีไีอได้ทบทวน ประเมิน และประกาศนโยบายสิง่แวดล้อม 

สขุภาพ และความปลอดภยัทีป่รบัปรงุใหม่ เพือ่ให้สอดคล้องกบั

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 นอกจากน้ี เรายงัส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างมี

ประสทิธภิาพโดยใช้หลักการ 3Rs ซึ่งประกอบด้วย ลดปริมาณ

การใช้ (reduce) การใช้ซำ้า (reuse) และการนำากลับมาใช้ใหม่ 

(recycle)  

 

 ปี 2557 เป็นปีที่พีดีไอประสบความสำาเร็จอย่างงดงามใน

การดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและได้รับรางวัล

สำาคัญต่างๆ ได้แก่ โรงงานตากและระยองได้รับรางวัล CSR - 

DIW Continuous ประจำาปี 2557 จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ซึง่เป็นเครือ่งยนืยนัว่าโรงงานของเรามกีารปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง

ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม

 เหมืองแร่ของพีดีไอได้รับรางวัล “สถานประกอบการ

ที่มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมเหมืองแร่ (CSR-DPIM)” จากกรมอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมถึงได้รับใบรับรองสีเขียวระดับ

ที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม 

 พีดีไอได้รับรางวัล CSR Recognition ประจำาปี 2557 เป็น

ปีทีส่องติดต่อกนัจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยประเภท

รางวัล Most Improved CSR 

 พีดีไอยังมุ่งมั่นสู่การเป็น “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” 

ให้สอดคล้องกับนโยบายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย (กนอ.) ทีต้่องการให้ระยองเป็นเมอืงอตุสาหกรรม

เชิงนิเวศ

 ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ของพีดีไอได้เข้าร่วมกิจกรรมสำาคัญ

กับสมาคมเพ่ือนชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็น

ของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด 38 แห่ง และในเขต

เทศบาลตำาบลบ้านฉาง 14 แห่ง ต่อการสร้างระยองให้เป็นเมอืง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

 นอกจากนี ้ทมีงานชมุชนสัมพนัธ์ของพดีไีอยงัได้เยีย่มเยยีน

ชมุชน เพือ่รบัฟังและแลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกบัชมุชนใน

เรื่องต่างๆ รวมทั้งโครงการที่พีดีไอจะดำาเนินการในอนาคต 

ทีมงานของเรายังได้ริเริ่มโครงการ “พีดีไอใจเขียว” ร่วมกับ

ชุมชนต่างๆ ด้วย

 แนวทางการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ของพีดีไอกำาหนดให้เป็นไปตามแนวทางความร่วมมือว่าด้วย

การรายงานสากลด้านความยั่งยืน หรือ GRI-G4

แนวโน้มธุรกิจส�าหรับปี 2558
 จากปริมาณความต้องการโลหะสังกะสีซึ่งมีระดับคงท่ี

จงึคาดว่าจะทำาให้ราคาโลหะสงักะสโีลกในปี 2558 ทรงตัว พดีีไอ

ได้ปรับกลยทุธ์และธรุกจิสังกะสีโดยมุง่เน้นการพฒันาและผลติ

โลหะสังกะสีในกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เม่ือไม่มีแร่สังกะสี

จากเหมืองแม่สอดในช่วงสองปีข้างหน้า อีกทั้งได้เตรียม

ความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆ เราจะมุ่งพัฒนาบุคลากร

ให้สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจใหม่ในอนาคต

 ท้ายทีส่ดุนี ้ขอกล่าวว่า เราอยู่ในสถานะทีแ่ขง็แกร่งท้ังด้าน

การผลิต ด้านการเงินและกลยุทธ์ที่จะทำาให้บรรลุเป้าหมาย

ธุรกิจ

อาสา สารสิน     

ประธานกรรมการ 

ฟรานซิส แวนเบลเลน    

กรรมการผู้จัดการ
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รายงานความยั่งยืน

 ในปี 2557 พีดีไอได้ยกระดับการดำาเนินงานทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมตามกลยุทธ์องค์กรที่มุ่งสู่

อุตสาหกรรมสีเขียว และเป็นไปตามแนวทางการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและความยั่งยืน 

เน่ืองจากพีดีไอเชื่อมั่นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่ิงที่พนักงานพีดีไอในทุกพื้นที่ดำาเนิน

การยึดมั่นและให้ความใส่ใจ พีดีไอได้จัดทำารายงานประจำาปีและรายงานความยั่งยืนรวมไว้เล่มเดียวกัน โดยอ้างอิงตาม

แนวทางของ Global Reporting Initiatives (GRI) รุ่นที่ 4 (G4) และได้จัดทำารายงานในรูปแบบสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์เป็น

สองภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.padaeng.com และหากประสงค์จะ

ขอรับรายงานที่เป็นสิ่งพิมพ์และแผ่นซีดีสามารถติดต่อได้ที่ส่วนสื่อสารองค์กร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) 

เลขที่ 191/18-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2695-9499 

โทรสาร 0-2695-9495

ขอบเขตการรายงาน
 รายงานความยัง่ยนืฉบบันีเ้ปน็ฉบบัทีส่องโดยปรบัปรงุการรายงานจากปทีีผ่า่นมาซึง่เปน็การรายงานตามแนวทาง GRI 

-G3 ให้เป็น G4 โดยนำาเสนอเนื้อหาในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการต่อต้านการทุจริตและสิทธิมนุษยชน

การทบทวนและเพิม่ขอ้ผกูพนัรว่มกบัคูค่า้ในหว่งโซอุ่ปทาน การทบทวนการกำากบักจิการทีด่ ีซึง่ทัง้หมดน้ีไดก้ำาหนดไวแ้ลว้

ในจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจ (Code of Conduct) ที่ได้ปรับปรุงใหม่ โดยขอบเขตการรายงานได้ครอบคลุมทุก

สถานประกอบการของพดีไีอ และกำาหนดวธิกีารวดัขอ้มูลเหมือนกบัการรายงานในป ี2556 ทัง้น้ี พดีไีอยงัมุ่งม่ันทีจ่ะพฒันา

คุณภาพการรายงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ระยะเวลาที่ครอบคลุม
 ข้อมูลที่นำาเสนอในรายงานฉบับนี้อยู่ ในช่วงตั้งแต่

มกราคม 2557 ถึงธันวาคม 2557 โดยได้ปรับปรุงสถานะ

ขอ้มลูล่าสดุของป ี2558 ไวแ้ล้ว รวมถงึกจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่ง

ดำาเนินการ

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน
 พีดีไอยังไม่ได้จัดให้มีรายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่าง

เป็นอิสระต่อรายงานความยั่งยืนโดยหน่วยงานภายนอก 

แต่เราได้จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือดำาเนินการใน

อนาคตข้อมูลบางส่วนท่ีได้เปิดเผยในรายงานน้ีได้ผ่าน

การตรวจสอบความถูกต้องโดยเฉพาะงบการเงินและข้อมูล

ด้านส่ิงแวดล้อมที่รายงานต่อหน่วยราชการ

ระยะเวลาที่ครอบคลุม
 ข้อมูลที่นำาเสนอในรายงานฉบับนี้อยู่ ในช่วงตั้งแต่

มกราคม 2557 ถึงธันวาคม 2557 โดยได้ปรับปรุงสถานะ

ขอ้มลูล่าสดุของป ี2558 ไวแ้ล้ว รวมถงึกจิกรรมทีอ่ยูร่ะหวา่ง

ดำาเนินการ

การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

 พีดีไอได้จัดประชุมภายในเพื่อให้ผู้บริหารจากทุกหน่วยธุรกิจได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจและประเมินประเด็นสำาคัญ

ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม และไดจ้ดัลำาดับประเดน็สำาคญัทีส่่งผลกระทบในระดบัสูงและปานกลางตอ่องคก์รและผูม้สีว่น

ได้เสีย พร้อมกันนี้ในช่วงปลายปี 2557 พีดีไอได้จัดสัมมนา “ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน” เพื่อให้แต่ละ

หน่วยธุรกิจได้รายงานความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน และร่วมกันทบทวนกรอบเนื้อหาที่จะนำาเสนอในรายงานความยั่งยืน

ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานสากล GRI-G4 พร้อมทั้งได้ร่วมกันกำาหนดวัตถุประสงค์การดำาเนินงานเพื่อความยั่งยืนในปี 

2558-2559
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ส�าคัญปานกลาง

• การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
 ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
 ความปลอดภัย 
• การสร้างความเข้าใจต่อ
 การดำาเนินธุรกิจและ
 สิ่งแวดล้อม

• การลงทุนในธุรกิจใหม่
• ดำาเนินการผลิตโลหะสังกะสี
• การบริหารจัดการ
 ทรัพยากรบุคคลในภาวะที่มี
 การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ 
• การต่อต้านการทุจริต

• ประเมินและทบทวน
 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
• การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
• การบริหารจัดการ
 ด้านชุมชนสัมพันธ์ 

• แผนการปิดเหมืองแม่สอด 
• การบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 
 สุขภาพ และความปลอดภัย 
 โดยใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุด 
 ตามหลักการ BATNEEC
• หลักธรรมาภิบาลที่ดี 

วัตถุประสงค์การดำ เนินงานเพื่อความยั่งยืนของพีดีไอ ในปี 2558-2559

เศรษฐกิจ
1. ลงทุนในธุรกิจใหม่
 Diversification investments
2. คงปริมาณการผลิตสังกะสี
3. แผนการปิดเหมือง

สังคม
1. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลใน

ภาวะที่มีการปรับเปลี่ยนธุรกิจ
2. ประเมินและทบทวนการบริหารจัดการ

ด้านห่วงโซ่อุปทาน
3. การต่อต้านการทุจริต
4. หลักธรรมาภิบาลที่ดี
5. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
6. การบริหารจัดการด้านชุมชนสัมพันธ์

สิ่งแวดล้อม
1. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ

และความปลอดภัยโดยใช้หลักการ 
BATNEEC

2. ปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ และความปลอดภัย และ

 ข้อบังคับตามกฎหมาย
3. เข้าใจการดำาเนินธุรกิจและการป้องกัน

และรักษาสิ่งแวดล้อม

ประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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โครงการ เป้าหมาย ผลการดำ เนินงานปี 2557 แผนการดำ เนินงานปี 2558

ด้านเศรษฐกิจ

1. การลงทุนใน
โครงการธุรกิจ
ใหม่

• มุ่งเน้นกลุ่มพลังงานทดแทน 
 การจัดการกากอุตสาหกรรมและ
 การรีไซเคิลเพื่อสร้างผลตอบแทน

และสร้างผลกำาไรที่ดี
• มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน
 อยู่ที่ 10-15%

• จัดโครงสร้างธุรกิจเป็น 3 กลุ่มหลัก
คือ 1. พีดีไอ แมททีเรียล 2. พีดีไอ 
อีโค และ 3. พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี

• ประเมินโอกาสและกำาหนดธุรกิจที่มี
โอกาสการเติบโตที่ดีในธุรกิจสีเขียว 

• พิจารณาการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ
 สีเขียว

2. ดำาเนินธุรกิจ
ผลิตสังกะสี

• ปริมาณการผลิตสังกะสีอยู่ที่ 75,000 
เมตริกตันต่อปี

• ปริมาณการผลิตสังกะสีลดลง ร้อยละ 
16 เนื่องจากการปรับสมดุล การผลิต
ให้เหมาะสมกับต้นทุนค่าไฟฟ้า

• รักษาปริมาณการผลิตสังกะสีอยู่ใน
ระดับเดียวกับปี 2557

3. แผนการปิด
เหมือง

• ดำาเนินการให้บรรลุผลสำาเร็จตาม          
“แผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม” 

• ดำาเนินการศึกษาและได้รับการอนุมัติ
ดำาเนินการขั้นต้น

• ดำาเนินการตามแผนและสื่อสาร
 ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

รายงานความก้าวหน้าในโครงการเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
จำ แนก

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ความต้องการ/ความคาดหวัง การสื่อสาร 

1. ผู้ถือหุ้น/
นักลงทุน

ผู้ถือหุ้นหลัก
ผู้ถือหุ้นกลุ่มย่อย 
สถาบันการเงิน
นักวิเคราะห์ 

• การจ่ายปันผลอย่างเป็นธรรม 
 และสร้างธุรกิจให้เติบโต
• การเปิดเผยแผนการดำาเนินงาน
 และข้อมูลข่าวสารองค์กร 
• มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

• การประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี
• การประชุมนักวิเคราะห์การเงินทุกไตรมาส
• รายงานประจำาปีและรายงานความยั่งยืน
• เว็บไซต์
• หนังสือแจ้งผลการดำาเนินงานต่อ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. พนักงาน พนักงานและครอบครัว • การบริหารค่าตอบแทนและ
 สวัสดิการที่เป็นธรรม
• ความมั่นคงในงาน
• โอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ
• สภาพแวดล้อมการทำางานที่ดี
 และมีความปลอดภัย
• การพัฒนาบุคลากร

• การประชุม Information Session ปีละ 2 ครั้ง 
 โดยกรรมการผู้จัดการให้ข้อมูลข่าวสารที่สำาคัญ
 แก่พนักงานโดยตรง 
• การประชุมผู้บริหารระดับสูงและการประชุมระดับ
 ผู้จัดการทุกสำานักงานประจำาทุกเดือน
• การประชุมคณะกรรมการด้านสวัสดิการ/
   ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย 
 ทุกไตรมาส
• จดหมายข่าว “ผาแดงฮอตไลน์” ทุกสัปดาห์

3. ลูกค้า • การส่งมอบสินค้าและบริการที่มี
 คุณภาพสูง ภายในระยะเวลาท่ีกำาหนด 

ด้วยราคาที่เป็นธรรม

• การพบปะเยี่ยมเยียนลูกค้า และการให้บริการ
   ด้านเทคนิคตามแผนงาน
• การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำาทุกปี 

4. สังคม คู่ค้า
ชุมชนท้องถิ่น
หน่วยงานรัฐ    
ส่วนราชการท้องถิ่น
เอ็นจีโอ
สื่อมวลชน 

• ดำาเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า
 อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
• เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง 
• มีส่วนร่วมในการพัฒนา
 คุณภาพชีวิตของชุมขน
• ปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุด

• จัดกิจกรรม “เปิดบ้านสานสัมพันธ์” 
• ดำาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกับชุมชน
 โดยรอบกิจการตามแผนงาน
• จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนปีละ 2-3 ครั้งต่อปี
• จัดตั้งเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อมเหมืองผาแดง
• ส่งรายงานสรุปผลการดำาเนินการตามมาตรการใน

รายงาน EIA ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
และสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอและจังหวัด

 

สรุปความคาดหวังและการสื่อสารของพีดีไอที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียในปี 2557
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โครงการ เป้าหมาย ผลการดำ เนินงานปี 2557 แผนการดำ เนินงานปี 2558

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ และ
ความปลอดภัย
โดยใช้หลักการ  
BATNEEC

• ดำาเนินการด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด
จากยุโรปและประเทศญี่ปุ่น

• ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ 
ทั้งจากกระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวง
อุตสาหกรรม

• ดำาเนินการตามแผนงานปกติ
 และปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศ
 เพิ่มเติมเมื่อปลายปี 2557

ด้านสังคม

1. การบริหาร
จัดการด้าน
ทรัพยากรบุคคล
ในภาวะที่มี
การเปลีย่นแปลง
ด้านธุรกิจ

• เพิ่มพูนความรู้ในธุรกิจที่มีการลงทุน
ใหม่

• พัฒนาค่าตอบแทนให้สูงกว่า
 ค่าเฉลี่ย (P50+ ) ของตลาดในกลุ่ม

ธุรกิจเดียวกัน และมุ่งเน้นการดูแล
สวัสดิการที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

• ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน

• จัดหลักสูตรการอบรมอย่างเข้มข้น 
เพื่อพัฒนาบุคลากร

• พัฒนาช่องทางการสื่อสารภายใน
 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่

พนักงาน อาทิ การจัดประชุม
พนักงานระดับต่างๆ การปรับปรุง
สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพ การสัมมนาอบรม 
เป็นต้น

• แนะนำาผลประโยชน์และระบบ
 ค่าชดเชยใหม่ในปี 2557

• ดำาเนินโครงการพัฒนาบุคลากร
 อย่างต่อเนื่อง
• มุ่งเน้นการจัดทำาแผนงานด้าน

ทรัพยากรบุคคลตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับช่วงเวลา
การปรับเปลี่ยนธุรกิจใหม่

• ดำาเนินการสื่อสารภายในและพัฒนา
แผนงานด้านการมีส่วนร่วมของ
พนักงานตามโมเดลธุรกิจที่เป็นเลิศ 
(Business Excellence Model)

2. การมีส่วนร่วม
กับชุมชน

• สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

• ร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของ
ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด
และเทศบาลตำาบลบ้านฉาง จ.ระยอง
ในโครงการ “อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” 
กับสมาคมเพื่อนชุมชน

• จัดทำาโครงการ “พีดีไอใจเขียว” 
 โดยร่วมกับชุมชนดำาเนินกิจกรรม

ด้านสิ่งแวดล้อม
• จัดตั้งเครือข่ายชุมชน “รักษ์
 สิ่งแวดล้อมเหมืองผาแดง” 

• ปรับปรุงให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่ง
ของแผนการดำาเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน

• ให้ข้อมูลการดำาเนินธุรกิจและ
แผนการปิดเหมืองแม่สอดกับชุมชน

• ดำาเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม
กับชุมชนต่อการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง 

3. การต่อต้าน
การทุจริต

• ทบทวนจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจ
โดยเพิ่มเติมนโยบายต่อต้าน 
การทุจริต

• ระบุนโยบายการต่อต้านการทุจริต
รวมไว้ในจรรยาบรรณการดำาเนิน
ธุรกิจ

• สื่อสารนโยบายต่อต้านการทุจริต
 แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
• เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต

4. การบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทาน

• ทบทวนและปรับปรุงการบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทาน

• ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน
 คู่ค้าให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
 การดำาเนินธุรกิจที่ปรับปรุงใหม่ 
 และสอดคล้องกับนโยบาย
 ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ
 ความปลอดภัย นโยบายสิทธิมนุษยชน 

และต่อต้านการทุจริต

• สื่อสารกับคู่ค้าเพื่อชี้แจงและสร้าง
ความเข้าใจที่ชัดเจนต่อการดำาเนิน
ธุรกิจให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ

 การดำาเนินธุรกิจที่ได้ปรับปรุงใหม่
 ในปี 2557
• ปรับปรุงการจัดทำาทะเบียนคู่ค้าให้

สอดคล้องกับจรรยาบรรณการดำาเนิน
ธุรกิจและนโยบายต่างๆ 

• การติดตาม ทวนสอบและประเมิน
 คู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
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การดำ เนินงานด้านสังคม

การบริหารทรัพยากรบุคคล

 ปี 2557 พีดีไอได้มุ่งเน้นการดำาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรรองรับแผนการดำาเนินธุรกิจสีเขียวของพีดีไอในอนาคต รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารค่าจ้างและ

ผลตอบแทนของบคุลากร เพ่ือจูงใจใหพ้นักงานมุ่งม่ันพฒันาขดีความสามารถของตนเองและสรา้งผลงานอยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากนี้

พีดีไอยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานมากขึ้น โดยปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรที่หลากหลายและ

เข้าถึงพนักงานในแต่ละระดับอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

การจ้างงาน 
 พีดีไอมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรภายในองค์กรให้มีความ

เป็นมืออาชีพและเป็นผู้นำาในสายปฏิบัติงานเฉพาะทางมากกว่าการสรรหา

บคุลากรจากภายนอก กระบวนการคดัเลือกบคุลากรของพดีไีอดำาเนนิการบน

พื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา 

เพศ อาย ุและภมูลิำาเนา โดยจะดำาเนนิการตรวจสอบอยา่งเขม้งวดเพือ่ปอ้งกนั

การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก 

 ณ สิ้นปี 2557 พีดีไอมีพนักงานทั้งสิ้น 856 คน ในจำานวนนี้เป็นพนักงาน

ตา่งชาต ิ4 คน ธรุกจิของพดีไีอเปน็อุตสาหกรรมการทำาเหมืองและถลุงแรซ่ึง่มี

การปฏบิตังิานตลอด 24 ชัว่โมงในบางพืน้ทีป่ฏบิตักิาร พดีไีอจงึมสัีดส่วนของ

พนักงานเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีพนักงานที่จบการศึกษาระดับปริญญา

ตรีขึ้นไปร้อยละ 20 และระดับ ปวส.-ปวช. ร้อยละ 42 โดยร้อยละ 85 ของ

พนักงานทั้งหมดเป็นคนท้องถิ่น อายุเฉลี่ยของพนักงานประมาณ 45 ปี และ

อายุการทำางานเฉลี่ยประมาณ 17 ปี มีอัตราการเข้า-ออกของพนักงานในปี 

2557 เฉลี่ยร้อยละ 5.16 

อ�ยุ < 30

5
กรุงเทพฯ

ตาก

แม่สอด

ระยอง

20

18

14

อ�ยุ 30-50

46
กรุงเทพฯ

ตาก

แม่สอด

ระยอง

236

147

62

อ�ยุ > 50

25
กรุงเทพฯ

ตาก

แม่สอด

ระยอง

231

35

17

จำ�นวนพนักง�นปี 2557 จำ�แนกต�มช่วงอ�ย ุ
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จำ นวนพนักงานจำ แนกตามระดับพนักงานปี 2555-2557

จำ นวนพนักงานจำ แนกตามระดับวุฒิการศึกษาและระดับพนักงาน

จำ�นวนพนักง�นเข้�ใหม่และพนักง�นพ้นสภ�พปี 2557 จำ�แนกต�มระดับพนักง�น

 นอกจากพนักงานประจำาแล้วพีดีไอยังได้ว่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวซึ่งเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะและเป็นไปตามฤดูกาล ทั้งพนักงาน

ประจำาและลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์เทียบเท่าหรือมากกว่ากฎหมายกำาหนด ในปี 2557 พีดีไอ 

ยังได้พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำาปี (Bonus) ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจในการทำางาน 
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พัฒนาระบบบริหารค่าจ้างและ
ผลตอบแทน 
 พีดีไอมีนโยบายการจ่ายค่าจ้างในระดับที่สูง

กว่าระดับค่ากลาง (P50) ของธุรกิจที่มีขนาด 

ใกล้เคียงกนั โดยหลกัการจ่ายค่าจ้างนัน้จะพจิารณา 

จากค่างาน (Job Grade) และศักยภาพ (Com-

petency) ของพนักงานแต่ละบุคคล หากมีการ

เปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของตำาแหน่ง

งานต่างๆ อย่างมีนัยสำาคัญ ค่างานของตำาแหน่ง

งานนั้นจะถูกนำามาพิจารณาทบทวนและประเมิน

ใหม่โดยคณะกรรมการประเมนิค่างาน เพือ่ให้มัน่ใจ

ว่าการจ่ายค่าจ้างของทุกตำาแหน่งงานสามารถ

แข่งขันกับตลาดและมีความเท่าเทียมภายใน

องค์กร (Internal Equity) ในช่วงปี 2556-2557 

พีดีไอได้ปรับโครงสร้างองค์กรทุกสำานักงานและ

จัดทำาโครงการออกจากงานด้วยความสมัครใจ 

(Voluntary Separation Program) เพื่อลดกำาลัง

พลและความซำ้าซ้อนของตำาแหน่งงาน ทำาให้ม ี

การพิจารณาทบทวนการประเมินค่างานของ

ตำาแหน่งงานต่างๆ จำานวน 45 ตำาแหน่ง นอกจากน้ี 

พีดีไอได้นำากระบวนการประเมินศักยภาพ (Com-

petency Appraisal) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ

พิจารณาบริหารจัดการเงินเดือนในรูปแบบใหม่ 

ภายใต้หลักการ “ปรับเงินเดือนตามศักยภาพที่

เพิ่มขึ้น”   

 เพื่อจูงใจให้พนักงานขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความ

สำาเร็จตามเป้าหมายขององค์กร พีดีไอได้ปรับปรุง

การจ่ายเงินรางวัลประจำาปี (Bonus) เป็นสองส่วน 

คอื เงินรางวัลรายบคุคล (Individual Bonus)  และ

เงินรางวัลบริษัท (Company Bonus) โดยเงิน 

รางวัลรายบคุคลจะพิจารณาจากผลการปฏบิตังิาน

รายบุคคล ส่วนเงินรางวัลบริษัทจะพิจารณาจาก

ผลประกอบการในปีนั้นเปรียบเทียบกับเป้าหมาย

ประจำาปี นอกจากนี้ พีดีไอยังได้พัฒนาระบบการ

ประเมินผลการปฏบิตังิานโดยใช้ทฤษฎกีารบรหิาร

ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

เป็นแนวทาง ซึ่งระบบการประเมินผลงานใหม่

นี้ได้ออกแบบให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ถูกประเมิน

ร่วมกันกำาหนดเป้าหมายและแผนงาน วิเคราะห์ปัญหาและปรับแผนกลยุทธ์

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และยังได้เพิ่มหัวข้อการประเมินเรื่องค่านิยมองค์กร 

(Company Value) ไว้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานได้

ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรอย่างจริงจัง

 

 ในเดือนกรกฎาคม 2557 พีดีไอได้พิจารณาปรับเงินเพิ่มพิเศษให้แก่

พนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพที่เพิ่มสูงข้ึนด้วย  

รวมทั้งจัดระบบการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนพนักงานของพีดีไออย่าง

เท่าเทียมกันทั้งเพศชายและเพศหญิง ดังข้อมูลที่แสดงตามตาราง ปี 2557  

พีดีไอใช้งบประมาณจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนแก่พนักงานเป็นเงินทั้งสิ้น

จำานวน 510 ล้านบาท 

การพัฒนาบุคลากร 
 พดีไีอให้ความสำาคญัและให้การดแูลพนกังานอย่างดซีึง่เป็นไปตามวสิยัทศัน์

องค์กรและนโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม แม้ว่าตลอดสองปีทีผ่่านมา

พดีีไอได้ปรับลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ แต่ยงัคงจดัสรรและเพิม่งบประมาณด้าน

การพฒันาศกัยภาพบคุลากร เพือ่เพิม่ขดีความสามารถและการปฏบิตังิานให้

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พีดีไอได้เร่ิมดำาเนินโครงการบริหารจัดการองค์กร

สู่ความเป็นเลิศหรือ Business Excellence Model ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 

ซึ่งเห็นได้จากการพัฒนาศักยภาพของการสื่อสารภายในและ

ภายนอกองค์กร อีกทั้งวางกลไกการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็น

ระบบในเชิงรุกตลอดปี 2557 และต่อเนื่องไปถึงปี 2558

• การพัฒนาศักยภาพของการส่ือสารทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก
องค์กรบนพื้นฐานของการใช้ภาษาอังกฤษ

• การสอนงานและการสร้างทีมงานในหลักสูตร “Business English  
Communication Skills”

• หลกัสตูร “Leadership Development for Padaeng Leaders” ซึง่ออกแบบ
หลกัสตูรโดยพดีไีอ เพือ่พฒันาพนกังานระดบับรหิารและจดัการให้มคีวามรู้ 
และความคดิทนัสมยั มวีสิยัทศัน์กว้างไกล ภาวะผูน้ำาและความสามารถใน
การบรหิารจดัการ รวมทัง้มคีณุธรรมและจติสำานกึทีด่ ีซึง่หลกัสตูรดงักล่าว 
เป็นแนวทางพฒันาผู้นำารุ่นใหม่ให้กบับริษทัฯ และแผนการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรภายในบริษัทฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

• การพัฒนาความรู้ด้านการนำาเสนอ การเจรจาต่อรอง การสัมภาษณ์และ
การอภิปราย และการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

• การเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้พนักงาน
ระดบับรหิารเข้ารบัการอบรมในหลกัสตูร Director Certification Program 
(DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อรับ
ทราบบทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของกรรมการในการดแูลกำากบักจิการ
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎหมาย  
การประเมนิและวางแผนเพือ่ลดความเส่ียงขององค์กร รวมถงึการเสรมิสร้าง 
ประสิทธิภาพการทำางานระหว่างฝ่ายจัดการและคณะกรรมการอีกด้วย
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รายงานประจำ ปีและรายงานความยั่งยืน 2557 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ กัด (มหาชน)



 ในปี 2557 พีดีไอใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเป็นเงินทั้งสิ้น 7 ล้านบาท โดยจัดหลักสูตรอบรมระดับบริษัทจำานวน 7 

หลักสูตร จำานวน 10 รุ่น คิดเป็นจำานวนชั่วโมงการฝึกอบรมปี 2557 เฉลี่ย 16 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

จำ นวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปีจำ แนกตามระดับพนักงาน (ปี 2555-2557)

 ปี  2558 บรษิทัฯ ได้จดัทำาแผนฝึกอบรมส่วนกลาง (Corporate 

Training Plan) เพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพการทำางานของ

พนกังานซึง่มีจำานวนทัง้สิน้ 8 หลกัสตูร โดยมเีนือ้หาครอบคลุมทัง้

การพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำา ทักษะเชิงวิชาชีพ และทักษะทาง

เทคนิค โดยจะเน้น “การจัดการความเปลี่ยนแปลง” “การบริหาร

โครงการเพื่อการจัดการ” และ “การสื่อสารภายในองค์กรอย่างมี

ประสทิธิภาพ” ซึง่มคีวามสำาคญัและสอดคล้องกบัสถานการณ์ธรุกจิ

ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต

การกลับมาทำ งานหลังลาคลอดบุตร

สัดส่วนค่าจ้างของพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย

หมายเหต 1. จำานวนพนักงานที่ลาคลอดบุตรและกลับมาทำางานหลังลาคลอดคิดเป็นอัตรา 100% 
  2. พนักงานหญิงเท่านั้นที่มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ตามกฎหมายไทย 

การกลับมาทำ งานหลังลาคลอดบุตร จำ นวนพนักงาน

จำานวนพนักงานที่ลาคลอดบุตรและกลับมาทำางานยังไม่ครบ 12 เดือน 1

จำานวนพนักงานที่ลาคลอดบุตรและกลับมาทำางานครบ 12 เดือน 2

จำานวนพนักงานที่อยู่ในระหว่างลาคลอดบุตร 1

ระดับพนักงาน สัดส่วนเงินเดือน

 * ระดับบริหาร 0.93

 * ระดับจัดการ 0.95

 * ระดับบังคับบัญชา 0.99

 * ระดับปฏิบัติการ - สายการผลิต 0.87

 * ระดับปฏิบัติการ - สายงานสนับสนุน 1.15
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ด้านการส่ือสารจะประสานผูเ้กีย่วข้องได้ชีแ้จงและตอบข้อคดิเหน็และข้อร้องเรยีน 

ของพนักงานภายในระยะเวลาที่รวดเร็วและเหมาะสม 

กลไกในการรับข้อร้องเรียน
 พีดีไอได้จัดช่องทางการรับข้อร้องเรียนสำาหรับพนักงาน โดยติดตั้งกล่อง

รับข้อคิดเห็นในหลายพื้นที่ที่พนักงานสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รวมทั้ง 

เปิดรับข้อคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งอินทราเน็ตและเว็บไซต์ของ 

พีดีไอ พนักงานยังสามารถเสนอข้อร้องเรียนผ่านคณะกรรมการสวัสดิการ 

ในปี 2557 พนักงานได้นำาเสนอความคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่สำาคัญ 2 

เรื่อง คือ แผนการช่วยเหลือพนักงานจากโครงการหยุดดำาเนินกิจกรรม

เหมืองแม่สอดในปี 2560 ซึ่งผู้บริหารได้ชี้แจงทำาความเข้าใจเกี่ยวกับแผน

ความช่วยเหลือด้านการเงินและการอบรมเส้นทางอาชีพใหม่ นอกจากนี้ 

ยังมีประเด็นเรื่องการจัดระดับพนักงานใหม่ให้สอดคล้องกับค่างาน ซึ่งเป็น 

การเปลีย่นแปลงตามระบบการบรหิารค่าตอบแทนทีป่รบัปรงุใหม่  โดยหน่วยงาน 

ทรพัยากรบคุคลได้ชีแ้จงผ่านช่องทางการสือ่สารต่างๆ เพือ่ให้พนกังานมคีวาม

เข้าใจมากยิ่งขึ้น

ความเป็นท้องถิ่นและความหลากหลาย 
 พีดีไอมีความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองที่ดีในท้องถิ่นที่ดำาเนินงานอยู่ 

โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดตากและระยอง พนักงานของพีดีไอเป็นคนท้องถิ่น

ประมาณร้อยละ 85 โดยกระจายอยู่ในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน 

ในท้องถิ่น นอกจากนี้พีดีไอยังได้สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าท้องถิ่น  

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นด้วย

จัดเตรียมแผนงานฝึกอาชีพพนักงาน
รองรับหลังการปิดเหมืองปี 2560
 เหมืองแม่สอดได้จดัเตรยีมแผนการปิดเหมอืง

ในปี 2560 ซึ่งจะต้องเตรียมแผนลดกำาลังพลโดย

เลิกจ้างพนักงานและจัดทำาแผนการโอนย้ายและ

แผนสนบัสนนุการฝึกอบรมอาชพีให้พนักงานหลงั

การเลิกจ้าง โดยแต่งตั้งคณะทำางานซ่ึงประกอบ

ด้วยตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการและฝ่าย

จัดการ เพื่อร่วมกันเสนอแผนและหลักสูตรอบรม

อาชีพตามความต้องการของพนักงาน กำาหนด

ระยะเวลา 2 ปี โดยพีดีไอสนับสนุนงบประมาณ 

อาทิ การจัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษและ

ภาษาพม่า การศึกษาดงูานเกษตรกรรมในแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง และการจัดอบรมด้านการ

วางแผนการเงินและภาษี เป็นต้น โดยมีวิทยากร

จากสถาบันการศึกษาและองค์กรท้องถิ่น เช่น 

วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร (วิทยาเขต

แม่สอด) เป็นต้น นอกจากนี้ พีดีไอยังได้ประสาน

งานกบับรษิทัและองค์กรท้องถ่ินเพ่ือเป็นทางเลอืก

ในการสมัครงานของพนักงานพีดีไอหลังการปิด

เหมือง 

การมีส่วนร่วมของพนักงาน 
 พีดีไอได ้ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การสื่อสารภายในองค์กรโดยเน้นการสื่อสารแบบ

สองทาง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน 

ข่าวสารที่ เผยแพร่แก่พนักงานต้องคำานึงถึง 

ความถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็วและทั่วถึง พีดีไอ 

ได้แต่งตัง้คณะทำางานด้านการสือ่สาร (Communi-

cation Contact Person - CCP) ประกอบด้วย ตวัแทน

พนักงานจากทุกพื้นที่ปฏิบัติการ เพ่ือทำาหน้าที่ 

นำาเสนอความคิดเห็นและถ่ายทอดข่าวสารสู ่ 

พนกังานเพิม่เตมิจากช่องทางการสือ่สารอ่ืนๆ ทีม่ ี

อยู่แล้ว อาทิ การประชุมพนกังาน กล่องรบัข้อคดิเหน็ 

และ E-suggestion ในอนิทราเนต็ โดยคณะทำางาน 
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เสรีภาพในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรอง 
 แม้พีดีไอจะไม่มีสหภาพแรงงานแต่ก็เคารพต่อเสรีภาพในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรองของพนักงานตามระเบียบข้อบังคับ 

การทำางาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมระหว่างพนักงานและผู้บริหารในคณะกรรมการสวัสดิการ  

ซึ่งปี 2557 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเป็น 24 คน จากปี 2556 ที่มีจำานวน 20 คน โดยคณะกรรมการสวัสดิการจะได้รับการ

เลือกตั้งจากพนักงานในแต่ละพื้นที่ครบทุกสำานักงาน เพื่อทำาหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของพนักงานและนำาข้อเสนอของพนักงาน 

สู่การพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

และสิทธิแรงงานต่อผู้บริหารได้ด้วย

สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน

 เมื่อกลางปี 2557 พีดีไอได้ประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำาคัญและเห็นคุณค่าของการเคารพต่อสิทธิมนุษย

ชนในองค์กรและต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับและตามปฏิญญาสากลว่าด้วย

สิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการ

ทำางาน โดยจะปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและให้เกียรติ พร้อมส่งเสริมความหลากหลายของพนักงานในสถานท่ีทำางาน 

โดยจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องอายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความพิการ เพศ หรือเพศสภาพ 

รวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับในทุกรูปแบบ นอกจากนี้ให้ความสำาคัญในการคัดเลือกหุ้นส่วน คู่ค้า และลูกค้า 

พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อพนักงานของตนเองและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน โดยให้คู่ค้าหลักปฏิบัติตามกฎหมายท่ีมีผล

บงัคบัใช้ รวมถงึปฏบิตัติามหลกัการสำาคญัของ ILO ว่าด้วยแรงงาน พดีไีอจะส่งเสริมการเคารพต่อสิทธมินษุยชนด้วยการมบีทบาท

ในการสร้างสรรค์ชุมชนที่ประกอบธุรกิจอยู่ ทั้งนี้ผู้บริหารและผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ

ตามนโยบายนี้

 ในส่วนของพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งพีดีไอได้ 

ว่าจ้างบรษิทัภายนอกเป็นผูด้แูลทรพัย์สนิและความปลอดภยั

ของทุกสำานักงาน ซึ่งพนักงานเหล่านั้นจะได้รับการอบรม

ในเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย 

รวมถึงการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มาติดต่อโดยไม่ละเมิด

สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในโรงงาน

และวิธีปฏบิติัในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เพลงิไหม้ รถบรรทกุ 

กรดพลิกควำ่า เป็นต้น ทั้งนี้ได้ฝึกอบรมพนักงานรักษา 

ความปลอดภัยครบทุกคน (100%)

  ในปี 2558 พีดีไอได้จัดทำาแผนงานฝึกอบรมด้าน 

สทิธมินุษยชนและการปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างถกูกฎหมายแก่

ผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ พนักงาน คู่ค้าและผู้รับเหมา เพื่อสร้าง

ความเข้าใจที่ถูกต้องและสอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจตาม

หลักจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

จรรยาบรรณการดำ	เนินธุรกิจ
 
 พีดีไอได้ปรับปรุงและทบทวนจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจ

ใหม่จากฉบับเดิมที่ได้ประกาศใช้เมื่อปี 2552 โดยเพิ่มเติมให้

สอดคลอ้งกบัสภาพความเปน็จรงิในปจัจบุนั โดยไดร้บัการอนมุติั

จากคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกาศใช้อย่างเป็นทางการใน 

ตน้ป ี2558 ซึง่รายละเอยีดเกีย่วกบัจรรยาบรรณการดำาเนนิธรุกจิ

ฉบับใหม่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ padaeng.com พร้อมกับจัด

ทำาแผนการอบรมพนักงานทั่วทั้งองค์กรให้ดำาเนินการตามหลัก

จรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจ หรือ วิถีพีดีไอ (PDI WAY)
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สุขภาพและความปลอดภัย

การด�าเนินงาน
 พีดีไอได้เผยแพร่ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่

พนกังานและผูร้บัเหมาทกุคนอย่างต่อเนือ่ง พร้อมทัง้จดักจิกรรมรณรงค์

และสร้างจติสำานึกในการทำางานอย่างปลอดภยั นอกจากนีย้งัได้ประเมนิ

ความเสี่ยงด้านสุขภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบมาตรฐานการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSHAS/TIS 18001) ซึ่งเริ่มจาก 

การประเมนิการสมัผสั (Exposure Assessment) และชีบ่้งระดบัอันตราย

ของพนักงานตามลักษณะงานต่างๆ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและ

การเฝ้าระวงั โดยจดัให้มกีารตรวจสขุภาพพนกังานอย่างสมำ่าเสมอทกุปี 

รวมทั้งค้นหากิจกรรมที่มีความเสี่ยงของกลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์ 

และทบทวนมาตรการควบคุมและป้องกัน ซ่ึงจากการตรวจสุขภาพ

พนักงานประจำาปีที่ผ่านๆ มา แม้ว่าผลการตรวจจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

แต่พีดีไอก็ยังคงให้ความสำาคัญกับการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  

มกีารจดัทำาคู่มอืการปฏบิตังิานเพือ่ความปลอดภยัในแต่ละหน้าที ่รวมทัง้ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในเชิงป้องกันอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังได้มีการจัด

ระบบการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าที่ของพนักงานกลุ่มเสี่ยงต่างๆ เพื่อ

ลดโอกาสการเกิดปัญหาในระยะยาวอีกด้วย

การจัดการ
 พีดีไอมุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการทำางานที่มีความปลอดภัยสู่เป้าหมายสูงสุดคืออุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์ หรือไม่มีผู้บาดเจ็บหรือ

เสียชีวิตจากการทำางานและมีสุขภาพที่ดี โดยดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยที่ได้

ปรับปรุงใหม่ในปี 2557 พร้อมกับนโยบายเรื่องสารเสพติดและแอลกอฮอล์ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นและให้ความสำาคัญ

ต่อความปลอดภยัในการทำางานและให้เกดิผลในทางปฏบัิตอิย่างจริงจงัทัว่ทัง้องค์กร ภายใต้การกำากบัดแูลของคณะกรรมการบรหิาร

นโยบายด้านสิง่แวดล้อม สขุภาพและความปลอดภยั หรอื EHS Steering Committee ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ดัการเป็นประธาน 

ผู้อำานวยการแต่ละสำานักงาน พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะทำางานร่วม หรือ EHS Team เพื่อจัดทำา

แผนดำาเนินการและนำาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย 
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ตาราง: แสดงจำ นวนพนักงานที่ทำ หน้าที่เป็นคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ งาน (คปอ.)

* จำานวนพนักงาน หมายถึง พนักงานและลูกจ้างของพีดีไอ

สร้างการมีส่วนร่วม
 พีดีไอได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำางาน (คปอ.) ประกอบด้วย ตัวแทน

ของพนักงานทุกกลุ่มงานทุกระดับในทุกสำานักงาน เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน โดยจัดให้มีการประชุมทุกเดือนเพื่อทำาหน้าท่ี

สะท้อนปัญหาและให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา ปรับปรุงและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทำางาน โดยมีเป้าหมายให้เกิด

ความปลอดภัยในการทำางาน มีสุขอนามัยที่ดี และไม่มีโรคที่เกิดจากการทำางาน 

 

 พีดีไอยังจัดให้มีระบบการร้องเรียนด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และให้สิทธิพนักงานในการปฏิเสธการปฏิบัติงานที่มี

ความเสี่ยงและไม่ปลอดภัยได้ รวมทั้งร่วมกำาหนดความถี่ในการตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่เหมาะสม และ

การรับฟังข้อเสนอแนะหรือประเด็นความปลอดภัยผ่านการประชุมกลุ่มย่อยก่อนเริ่มงานที่พื้นที่ปฏิบัติงาน  

ระดับพนักงาน พีดีไอ-กรุงเทพฯ พีดีไอ-ตาก พีดีไอ-ระยอง พีดีไอ-แม่สอด

บริหาร  1  2  0  1

จัดการ  1  3  4  3

บังคับบัญชา  1  1  1  3

ปฏิบัติการ  4  5  4  4

รวม  7  11  9  11

จำานวนพนักงานทั้งหมด  76  487  93  200

ร้อยละต่อจำานวนพนักงานทั้งหมด  9.21  2.26  9.57  5.50

ดัชนีชี้วัด หน่วยวัด
  พีดีไอ-ตาก*   พีดีไอ-ระยอง   พีดีไอ-แม่สอด

2555 2556 2555 2556 2555 2556

อัตราความถี่
ของการบาดเจ็บ

จำานวนครัง้ทีห่ยดุงาน 
ต่อ 1 ล้านชัว่โมง-คน
จำานวนครัง้ทีห่ยดุงาน 
ต่อ 1 ล้านชัว่โมง-คน
จำานวนครัง้ทีห่ยดุงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อัตราความ
รุนแรงของการ
บาดเจ็บ

จำานวนวันที่หยุดงาน
ต่อ 1 ล้านชัว่โมง-คน
จำานวนวันที่หยุดงาน
ต่อ 1 ล้านชัว่โมง-คน
จำานวนวันที่หยุดงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จำานวนพนักงาน คน 584 532 95 105 259 206

ผลการด�าเนินงาน  

 จากการดำาเนินงานอย่างต่อเนือ่งพบว่า ปี 2557 มอีบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงานของพนกังานจำานวน 2 ครัง้ ที่โรงงานตากและโรงงาน

ระยองทำาให้อตัราความถีแ่ละอัตราความรนุแรงของการบาดเจบ็เพิม่ขึน้ซึง่เกดิขึน้จากการกระทำาที่ไม่ปลอดภยั (Unsafe Acts) ของ

พนักงาน ทั้งนี้ พีดีไอยังคงเน้นยำ้าให้พนักงานดำาเนินการตามนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยอย่างเข้มงวด 

สถิติความปลอดภัยของพนักงาน

2557

0.89

16.04

523

2557

3.52

10.57

93

2557

0.00

0.00

200
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จัดท�าโครงการและหลักสูตรอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปี 2557
• โครงการการจัดการดีเด่นด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำาหน่วยงาน 

• โครงการ “รณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทำางาน” 

• โครงการ “ข้อเสนอแนะด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม”  

• โครงการ “ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะ”  

• หลักสูตรอบรม “การบำารุงรักษารถยกและการขับรถยกอย่างปลอดภัยและถูกวิธี” 

• หลักสูตรอบรม “ความปลอดภัยในการทำางานที่อับอากาศ”

• หลักสูตรอบรม “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานสำาหรับลูกจ้างเข้าทำางานใหม่” 

• หลักสูตรอบรม “การดับเพลิงเบื้องต้น (Basic Fire)”  

• อบรม “ผู้ควบคุม ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดโยง และผู้บังคับปั้นจั่น”  

• อบรม “การช่วยเหลือชีวิตและการปฐมพยาบาล”  

• อบรม “การซ้อมหนีไฟในอาคารสูง” 

รางวัลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจ�าปี 2557
• สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ระดับดีเยี่ยมในระดับจังหวัด จากสำานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 

พิษณุโลก และระดับดีหรือโล่เงินในระดับประเทศ จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

• รางวลัสถานประกอบการดเีดน่ดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำางานตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่7 จากกระทรวง

แรงงาน 

 

 การดำาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนของพีดีไอให้ความสำาคัญต่อโครงการและกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการที่จำาเป็น

ของชมุชนทัง้ด้านการศกึษา สาธารณสขุ ศาสนาและประเพณวีฒันธรรม  สาธารณประโยชน์ และการพฒันาส่งเสริมอาชพี เป็นต้น 

โดยโครงการและกจิกรรมต่างๆ จะมุ่งเน้นการมส่ีวนร่วมของชมุชน เพือ่สร้างเสริมชมุชนให้มคีวามเข้มแขง็ สามารถพึง่พาตนเองได้ 

และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนให้สอดคล้องต่อนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของพีดีไอ

ผลการด�าเนินงาน
ส่งเสริมด้านการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชน
 ปี 2557 พีดีไอได้มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดตากจำานวน 390 ทุน เป็นทุนการศึกษา

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน รวมทั้งสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและ 

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน อาทิ การศึกษาดูงาน ค่ายเยาวชน และการประกวดด้านวิชาการ เป็นต้น รวมมูลค่า

ประมาณ 1,400,000 บาท

การมสีว่นรว่มพฒันาชมุชนและสงัคม

2557
บริจาค

4.19 
ล้านบาท

2556
บริจาค

4.14 
ล้านบาท

2555บริจาค

7.96 
ล้านบาท
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ส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 
 พีดไีอมุ่งเสรมิสร้างความมัน่คงด้านสงัคมให้กบัชมุชนตัง้แต่

ปี 2549 โดยเป็นแกนหลักร่วมกับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น

ทั้ง อสม. กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ และ

ประชาคมแม่สอด ฯลฯ จัดตั้ง “กองทุน 60 ปีครองราชย์ เพื่อ

สุขภาพและสวัสดิการชุมชน” ขึ้น 4 กองทุน ใน 3 ตำาบลของ

อำาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้แก่ ตำาบลพระธาตุผาแดง ตำาบล

แม่ตาว และตำาบลแม่กุ มีสมาชิกประมาณ 3,000 กว่าคน โดย

ได้รบัการสนับสนุนเงนิทนุตัง้ต้นจากพดีไีอ และปีต่อๆ มามลูนธิิ

ผาแดงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนได้เข้ามาสานต่อการ

ดำาเนินงาน เพ่ือส่งเสรมิให้คณะกรรมการกองทนุฯ ซึง่เป็นคนใน

ชุมชนทัง้หมดสามารถบริหารจัดการกองทุนฯ ได้อย่างเขม้แขง็ 

ซึ่งการดำาเนินงานในปีที่สาม สมาชิกได้ร่วมกันออมเงินสมทบ

เข้ากองทุนร่วมกับมูลนิธิผาแดงเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชน ส่งผลให้กองทนุฯ สามารถจดัสวสัดกิารให้กบัสมาชกิ

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของชมุชนและเตบิโตก้าวหน้าเป็นลำาดบั 

ทั้งน้ี ในปี 2556 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ได้ร่วมสมทบเงินให้กองทุนฯ ทั้ง 4 แห่ง ทำาให้กองทุนฯ 

สามารถขยายการดูแลด้านสุขภาพและความเป็นอยู ่ที่ดีขึ้น

สามารถช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาส ผูพ้กิาร รวมทัง้สนับสนนุเงินทนุ 

ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ของชุมชนด้วย 

 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพผ้าทอมือชนเผ่า
 พีดีไอได้ร่วมสนับสนุนกลุ่มอาชีพผ้าทอมือในชุมชนบ้าน 

พะเด๊ะและบ้านถำ้าเสือที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า และมี

ความต้องการสืบสานมรดกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการทอผ้า

ด้วยกี่เอวอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าปกากะยอ โดยได้จัดตั้ง

กลุ่ม “เด๊ะโพ” เพื่อผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ โดย

พีดีไอได้ให้การสนับสนุนงบประมาณและประสานความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง

ทักษะด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมสินค้าของกลุ่มฯ ให้เป็นที่รู้จัก  

ส่งเสริมพนักงานใช้ศักยภาพความสามารถ
ช่วยเหลือชุมชน

 

 พีดีไอได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ

สงัคม ผ่านชมรมผาแดงอาสาพฒันา โดยนำาบคุลากรทีม่คีวามรู้ 

ความสามารถในด้านต่างๆ เข้าไปช่วยเหลือสังคม อาทิ  

การให้คำาแนะนำาและวางแผนการปรับปรุงระบบนำ้าประปาเพื่อ

ลดรายจ่ายของโรงเรยีนผดงุปัญญา อำาเภอเมอืง จงัหวดัตาก ท่ีมี 

ภาระค่าใช้จ่ายนำา้ประปาต่อเดอืนสูงมากประมาณ 90,000 บาท  

แต่หลังจากที่โรงเรียนฯ ได้ติดตั้งระบบประปาใหม่ แท็งก์นำ้า 

เพิ่มเติมและมิเตอร์นำ้าประปาตามจุดต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อ 

การตรวจสอบ พบว่าค่านำา้ประปาของโรงเรียนผดงุปัญญาลดลง 

ถึงร้อยละ 35 หรือประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น 

ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนประหยัดได้ปีละกว่า 300,000 บาท
ภาพ: ที่ทำาการกองทุน ต.แม่ตาว 

ภาพ: ติดตั้งระบบประปาใหม่ที่โรงเรียนผดุงปัญญา
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 นอกจากนี ้ช่างเทคนคิไฟฟ้าอเิลก็ทรอนกิส์ของพดีไีอยงัได้

ให้คำาแนะนำาและช่วยดำาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

ของโรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม อำาเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยนำา

แนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานมาช่วยจัดระบบไฟฟ้าอย่าง

มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์เก่าที่

ชำารดุเพ่ือป้องกนัอคัคภียั และตดิตัง้ไฟฟ้าเพิม่เตมิในห้องเรยีน 

อาคารเรียน เพื่อให้มีแสงสว่างทั่วถึง

 

 ในปีท่ีผ่านมานักธรณีวิทยาของพีดีไอได้ร่วมจัดกิจกรรม

ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน และชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อ 

ดนิถล่มและนำ้าป่าไหลหลาก โดยให้รูจ้กัระวงัภยั หลกีเลีย่ง และ

การปกป้องตนเองให้มีความปลอดภัย นอกจากนี้ พีดีไอยัง

ได้จัดบุคลากรด้านความปลอดภัยเข้าร่วมซ้อมแผนเตรียมรับ 

ภยัพบิตัแิละอบุตัเิหตปุระจำาปีกบัหน่วยงานต่างๆ ของจังหวดัตาก

 

 พนักงานหน่วยงานฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมเหมอืงผาแดงยงัได้

เผยแพร่ความรูเ้รือ่งการใช้หญ้าแฝกฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อม รวมทัง้ 

การอนุรักษ์ดินและนำ้า โดยเชิญครู นักเรียน และคนในชุมชน

ต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกแฝกประจำาปี และร่วมในกิจกรรม 

เปิดบ้านสานสมัพนัธ์ทีเ่ปิดโอกาสให้ชมุชนต่างๆ เยีย่มชมเหมอืงแร่ 

สเีขยีวของพีดไีอ ซึง่เป็นเหมอืงแร่ต้นแบบทีป่ระสบผลสำาเรจ็ใน

การนำาหญ้าแฝกมาใช้เพื่อการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

กิจกรรมสานเสวนารับฟังความเห็นของชุมชน
 พีดีไอได้ให้ความสำาคัญต่อการรับฟังความคิดเห็นและ 

ข้อห่วงใยของชมุชนโดยรอบต่อการดำาเนินงานของบรษัิทฯ ในทกุ

พื้นที่ นอกเหนือจากช่องทางเปิดรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน

ต่างๆ จากชมุชนที่ได้ดำาเนนิการอยูเ่ป็นประจำาแล้ว ในปีทีผ่่านมา 

บรษิทัฯ ยงัได้ดำาเนนิกจิกรรมสานเสวนารบัฟังข้อมลูและข้อคดิเหน็ 

ต่างๆ จากชุมชน โดยทีมชุมชนสัมพันธ์ของพีดีไอได้พบปะ

เย่ียมเยียนผู้นำาและสมาชิกในชุมชนซึ่งอยู่โดยรอบกิจการ ซึ่ง

ประกอบด้วย ชุมชนที่อยู่รอบเหมืองในอำาเภอแม่สอด ชุมชน

รอบโรงงานในอำาเภอเมือง จ.ตาก และชุมชนในพื้นที่เทศบาล

มาบตาพุดและเทศบาลตำาบลบ้านฉาง จ.ระยอง โดยในพื้นที่

จงัหวัดระยอง พีดไีอได้ร่วมเป็นสมาชกิสมทบของสมาคมเพือ่น

ชมุชน และในปี 2557 ได้เข้าร่วมกจิกรรมเปิดรบัฟังความคดิเหน็ 

ของผูน้ำาชมุชนและชาวบ้าน ทัง้นี ้เพือ่รบัรูข้้อกงัวลและข้อห่วงใย 

ต่างๆ ของชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ได้สะท้อนให้ผู้ประกอบการม ี

มาตรการด้านส่ิงแวดล้อมอย่างเข้มงวด และสร้างให้อุตสาหกรรม 

และชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

ช่วยเหลือและเกื้อกูลกัน 

โครงการพดีไีอ ใจเขยีว เสรมิสร้างสงัคมและ
สิง่แวดล้อมสเีขยีว
 “พดีไีอ ใจเขยีว” เป็นอีกโครงการหน่ึงทีส่นับสนุนกจิกรรมของ

ชุมชนที่มีแนวคิดด้านส่ิงแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์

ของพีดีไอที่มุ่งเสริมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี

การดำ	เนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

 พดีไีอยดึม่ันการปฏบิตัติามกฎหมายปอ้งกนัการผูกขาดและ

ทำาการค้าอย่างมีจรรยาบรรณ มีการแข่งขันอย่างยุติธรรม และ

ทำาตามกฎหมายควบคุมการแข่งขันทางการค้าที่มีอยู่ในพื้นที่

ที่บริษัทดำาเนินธุรกิจ ซึ่งกำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่าง

ชัดเจนในจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจ (Code of Conduct) 

ของพดีไีอ โดยฝา่ยจดัการสนับสนุนใหมี้การส่ือสารจรรยาบรรณ

การดำาเนนิธรุกจิตอ่พนกังานทกุระดบัและผูม้ส่ีวนไดเ้สีย รวมทัง้

ดำาเนินการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำาเนินงานที่เป็นไป

ตามกฎหมายและจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจของพีดีไอ
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ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

 ผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีของพีดีไอผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน RosH ว่า

ด้วยเรื่องการใช้สารอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

และมาตรฐาน BS EN71 part 3 ว่าด้วยเรื่องการทดสอบการใช้สารเคมีใน 

ของเล่นและชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบของของเล่นสำาหรับเด็กโดยอ้างอิง

ตามกฎระเบียบ EU Directive on Toy Safety - Directive เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 

ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์

คุณค่าสำ หรับลูกค้า
 นอกเหนือจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานให้กับลูกค้า

แล้ว พีดีไอยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของลูกค้าให้เติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ 

โดยมีทีมงานบริการเทคนิคเข้าเยี่ยมโรงงานของลูกค้าเป็นประจำา พร้อมให้ 

คำาแนะนำาเพือ่ปรบัปรงุคณุภาพและแกไ้ขปญัหาในกระบวนการผลิตของลกูคา้ 

ขณะเดียวกันทีมงานจะนำาข้อมูลต่างๆ กลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า พีดีไอยังได้จัดสัมมนาเชิญวิทยากร

ผู้เชีย่วชาญทัง้ในและตา่งประเทศมาบรรยายใหค้วามรู้แกลู่กคา้จำานวนหลาย

ครั้ง และสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมการชุบสังกะสีไทย 

เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการแข็งแกร่ง พร้อมรับกับการเปิดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซี 

การสำ รวจความพึงพอใจของลูกค้า
 พีดีไอไดส้ำารวจความพงึพอใจของลกูคา้โดยผา่นการออกเยีย่มเยยีนพบปะพดูคยุกบัลกูคา้ของทมีการตลาดและการขาย รวมท้ัง 

ทีมงานบริการเทคนิคบ่อยครั้ง พบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และการบริการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก-ดีเยี่ยม เช่นเดียวกับ

การแก้ไขปัญหาทางเทคนิคอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก-ดีเยี่ยม

กระบวนการรับข้อร้องเรียนและระบบติดตามการตอบข้อร้องเรียนของลูกค้า
 ลูกค้าสามารถร้องเรียนเรื่องต่างๆ โดยตรงกับหน่วยงานการตลาดและการขายทางโทรศัพท์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ

ผา่นช่องทางรบัข้อรอ้งเรยีนโดยผา่นเวบ็ไซตข์องพดีไีอ ซึง่เมือ่ไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้ พดีไีอจะบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนและสง่ต่อให้

หน่วยงานทีร่บัผิดชอบตอบคำาถามหรอืขอ้รอ้งเรยีนภายในระยะเวลาอนัสัน้ทีส่ดุ พรอ้มทัง้จดัใหม้รีะบบตดิตามการตอบขอ้ร้องเรียน 

ของลูกค้า เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดได้รับการตอบสนองภายในระยะเวลาที่กำาหนด ทั้งนี้ ในปี 2557 มีข้อร้องเรียน

ต่างๆ จำานวน 3 เรื่องซึ่งได้ดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบงานและชี้แจงให้กับลูกค้าครบทุกข้อร้องเรียนแล้ว 

ข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า
 พีดีไอให้ความสำาคัญและเคารพต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวของลูกค้า จึงได้นำาโปรแกรมและระบบการจัดการสารสนเทศที่เป็น

ระบบปิดมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลด้านการตลาด การสั่งซื้อ และรายละเอียดของการบริการลูกค้าไว้ในระบบฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อ

ความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และการเข้าถึงข้อมูลสามารถกระทำาได้โดยบุคคลที่ได้

รับสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมูลเท่าน้ัน เพ่ือป้องกันการสูญหาย การถูกโจรกรรม และการนำาข้อมูลของลูกค้าไปใช้โดยมิชอบ นอกจากน้ี  

การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในยังเป็นข้อกำาหนดสำาคัญหนึ่งในจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจของพีดีไอ
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

 พีดีไอได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เป็นไปตามวิถีการดำาเนินงานที่ยั่งยืนของพีดีไอซึ่งสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณการดำาเนนิธรุกจิ (Code of Conduct) นโยบายสิทธมินษุยชน นโยบายการต่อต้านการทจุริต และนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 
สุขภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งแนวทางการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (Business Excellence) ทั้งนี้ พีดีไอได้ดำาเนิน
การวเิคราะห์และพฒันากจิกรรมต่างๆ ภายใต้ห่วงโซ่อปุทานตัง้แต่ต้นนำา้ถงึปลายนำา้ทีม่คีวามสัมพนัธ์เกีย่วเนือ่งกนัระหว่างหน่วยงาน
ในองค์กร ผูส่้งมอบสนิค้าและบรกิาร ลกูค้าและหุน้ส่วนธรุกจิ เพือ่ป้องกนัและลดความเส่ียงด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกจิที่
อาจจะกระทบต่อความเชือ่ม่ันและความไว้วางใจของผูม้ส่ีวนได้เสียต่อการดำาเนนิธรุกจิของพดีไีอ โดยมกีารดำาเนนิงานทีส่ำาคญั ดงันี้

•	การคัดเลือกและประเมินผู้ส่งมอบ	(สินค้าและบริการ)
 นอกเหนอืจากการกำาหนดมาตรฐานการคดัเลอืกและประเมนิผูส่้งมอบสนิค้าและบริการทัง้ด้านคณุภาพ ราคา การจดัส่ง ทีด่ำาเนนิ
การเป็นประจำาแล้วนัน้ พดีไีอได้เพิม่เตมิหลกัเกณฑ์การประเมนิศกัยภาพของผูส่้งมอบให้สอดคล้องกบัแนวปฏบิตัทิีย่ัง่ยนืของพดีไีอ
โดยมีแนวปฏิบัติที่ยึดมั่นตามหลักกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน และหลักการสำาคัญว่าด้วยแรงงานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ทัง้ทีป่ฏบิตัต่ิอพนกังานของตนเองและชมุชน โดยการประเมนิด้วยแบบสอบถาม (Pre-Qualification Questionnaire: PQ) 
และการเข้าเยี่ยมกิจการของผู้ส่งมอบซึ่งยึดหลักการด้านความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นที่เชื่อถือ

•	 การบริหารจัดการความเสี่ยงในการส่งมอบสินค้าและบริการ
 พดีีไอมีกระบวนการตรวจสอบและประเมนิความเสีย่งในการส่งมอบสนิค้าและบรกิาร ทัง้นี ้เพือ่ป้องกนัผลกระทบต่อการดำาเนนิ
ธุรกิจของพีดีไอ จึงได้กำาหนดเงื่อนไขให้ผู้ส่งมอบปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงกันไว้และเป็นไปตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ข้อกำาหนดเบื้องต้นในมาตรฐานการจัดการด้านต่างๆ อาทิ มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 เป็นต้น นอกจากนี้
พีดีไอได้กำาหนดให้มีการประชุมร่วมกันกับผู้ส่งมอบ เพื่อกำาหนดแผนการป้องกันและวางแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 

•	 การจัดหาสินค้าและบริการในท้องถิ่น
 พดีไีอสนบัสนนุการจัดหาสนิค้าและบรกิารจากผูค้้าในท้องถิน่ซึง่สถานประกอบการของพดีไีอตัง้อยู ่ทัง้นี ้เพือ่สนบัสนนุเศรษฐกจิ 
การสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นนั้นๆ และยังแสดงออกถึงเจตนารมณ์ของพีดีไอที่มีต่อการพัฒนาชุมชน 

•	 สร้างความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน	และให้โอกาสทางการแข่งขันอย่างเปนธรรม
 พีดีไอมีแผนการบริหารจัดการร่วมกับผู้ส่งมอบและให้โอกาสทางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยสื่อสารทิศทางการดำาเนินงาน
ของพีดีไอและเผยแพร่นโยบายการจัดหาตามแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น งานสัมมนา เว็บไซต์ 
(www.padaeng.com) นอกจากนี้ ในปี 2557 พีดีไอเตรียมจัดทำาแผนการสื่อสารต่อแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ส่งมอบ
สินค้าและบริการให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 
การต่อต้านการทุจริต นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย เป็นต้น โดยจะเริ่มดำาเนินการในปี 2558 เป็นต้นไป

ห่วงโซ่อุปท�นของพ�ดีไอ

แหล่งวัตถุดิบ ก�รผลิต ผลติภณัฑ ลูกค้�

วัตถุดิบ
ร�ไซเคิล

แร่สังกะสีซัลไฟด์
นําเข้า

แร่ซิลิเกตจากเหมือง

โรงปรับสภาพวัตถุดิบ
ระยอง

โรงย่างแร่ระยอง

โรงถลุงแร่ตาก

โลหะสังกะสีบริสุทธิ์

โลหะสังกะสีผสม
ชนิดต่างๆ

อุตสาหกรรม
ชุบสังกะสี

อุตสาหกรรม
ฉีดสังกะสี
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การต่อต้านการทุจริต

คำ แถลงนโยบายต่อต้านการทุจริต
	 พีดีไอจะดำ�เนินธุรกิจอย่�งซื่อสัตย์และมีจริยธรรม	โดยปฏิเสธก�รทุจริตให้สินบนในทุกรูปแบบ	และมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินง�นอย่�ง

มืออ�ชีพ	 ประกอบธุรกิจอย่�งเป็นธรรม	 และยึดมั่นในคว�มถูกต้อง	 บริษัทฯ	 จะดำ�เนินก�รและบังคับใช้นโยบ�ยและม�ตรก�ร 

ต่อต้�นก�รทุจริตให้เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พเพื่อป้องกันและต่อต้�นก�รทุจริต

	 บริษัทฯ	ได้เริ่มกระบวนก�รต�มนโยบ�ยและม�ตรก�รต่อต้�นก�รทุจริตตั้งแต่ปี	2557	ซึ่งได้มีก�รนำ�เสนอนโยบ�ยก�รต่อต้�น

ก�รทุจริตและขอบเขตก�รดำ�เนินง�นต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ	 เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	

นอกจ�กนี้	ยังได้จัดทำ�ข้อมูลคู่มือนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริต	(ฉบับร่�ง)	เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ	ในไตรม�สแรกของปี	2558

กรอบก�รดำ�เนินง�นต่อต้�นก�รทุจริตปี	2558	มีดังนี้

1. การฝึกอบรม/การปฐมนิเทศ

	 จัดเตรียมกระบวนก�รฝึกอบรมเก่ียวกับม�ตรก�รต่อต้�น

ก�รทุจริตแก่คณะกรรมก�ร	ผู้บริห�ร	 และพนักง�น	 รวมทั้ง

จัดเตรียมก�รปฐมนิเทศสำ�หรับพนักง�นใหม่

2. การสื่อสารภายนอก

•	 จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับนโยบ�ยต่อต้�นก�รทุจริตแก่

ส�ธ�รณะและชุมชนในพ้ืนที่ท่ีดำ�เนินธุรกิจ	 โดยจะดำ�เนิน

ก�รสื่อส�รไปยังคู่ค้�	ผู้จัดจำ�หน่�ย	ผู้รับเหม�	ตัวแทน	และ

สื่อมวลชน	เพื่อให้เข้�ใจถึงจุดยืนของบริษัทฯ	ทั้งก่อนเริ่มต้น

จนถึงสิ้นสุดคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจอย่�งเหม�ะสม

•	 สนับสนุนใหผู้ท้ีท่ำ�ธรุกจิรว่มกบับรษิทัฯ	ยดึมัน่ในม�ตรก�ร

ต่อต้�นก�รทุจริตหรือม�ตรก�รที่ใกล้เคียง	

3. การตรวจสอบติดตาม

	 จัดให้มีระบบตรวจสอบติดต�มเพื่อให้มั่นใจว่�มีก�ร 

ดำ�เนินง�นเปน็ไปต�มนโยบ�ยและแผนก�รดำ�เนนิง�นตอ่ต�้น

ก�รทุจริตของบริษัทฯ

4. การรายงาน

	 ร�ยง�นผลก�รปฏบิตังิ�นและคว�มคบืหน้�ต�มนโยบ�ยฯ	

ต่อส�ธ�รณะในระยะเวล�ที่เหม�ะสม

	 ทัง้นี	้บริษทัฯ	มเีป�้หม�ยทีจ่ะเข�้ร่วมในโครงก�รแนวรว่ม

ปฏบิตัขิองภ�คเอกชนไทยในก�รตอ่ต�้นก�รทจุรติ	เพือ่แสดง

เจตน�รมณ์อันมุ่งมั่นของบริษัทฯ	ในก�รต่อต้�นก�รทุจริต

•	 พัฒนาและฝึกอบรมเพื่อยกระดับการจัดการให้ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ
	 พีดีไอส่งเสริมก�รร่วมพัฒน�ผู้ส่งมอบสินค้�และบริก�รในท้องถิ่นให้ส�ม�รถดำ�เนินง�นที่มีม�ตรฐ�นและยกระดับก�รจัดก�ร 
ในด้�นต่�งๆ	 อ�ทิ	 ก�รให้คำ�แนะนำ�ในก�รจัดทำ�ระบบม�ตรฐ�นคุณภ�พผลิตภัณฑ์	 ก�รจัดก�รด้�นส่ิงแวดล้อม	 และก�รอบรม 
ด้�นสุขภ�วะและคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น	เป็นต้น
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การดำ เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

 ด้วยตระหนักดีว่าความสำาเร็จอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ด้วยจากการรวม

ความเป็นเลศิขององค์กรและพนัธสญัญาทีม่ต่ีอชมุชนและส่ิงแวดล้อม พดีไีอ 

จงึดำาเนนิการในทกุๆ ด้านทางธรุกิจโดยมิได้มุ่งเน้นให้ได้ผลตอบแทนสงูสดุแต่

เพียงอย่างเดียว แต่ยังได้มุ่งม่ันดำาเนินการในทุกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้ 

เกิดคุณค่าสูงสุด ทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดการใช้พลังงานอย่าง 

มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคุณภาพอากาศและนำ้า การบริหารจัดการ

กากของเสยี  การนำากลบัมาใช้ใหม่ และการใช้ซำา้ รวมถงึระบบบรหิารจดัการ

สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศและและชุมชนโดยรอบพื้นที่กิจกรรมของพีดีไอ

 ป ี  2557 พีดี ไอได ้ป รับป รุงนโยบายด ้ าน 

ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ซึ่งเป็น

นโยบายหลักด้านหนึ่งขององค์กร และจัดต้ังคณะ

กรรมการในหลายระดับ นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS Steering Com-

mittee) มีกรรมการผู ้จัดการเป็นประธาน เพื่อ

กำาหนดนโยบายและกำากับการบริหารงานให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ มีการจัดตั้งกลุ่มคณะทำางานร่วม 

ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS 

Team) ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบโดยตรงของแต่ละ

สำานกังานเพือ่ให้เกดิการทำางานร่วมกนัและแลกเปลีย่น 

เรียนรู้ โดยนำาความรู้ความชำานาญของแต่ละคน

มาร่วมเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานให้บรรลุตาม 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนของผู้มี 

ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

Recycle

Reuse

3Rs

Reduce

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศด้านสิ่งแวดล้อม
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การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
 พีดีไอบริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในการจัดหาวัตถุดิบทางเลือก

เพื่อทดแทนการใช้แร่สังกะสีจากเหมืองแม่สอดของพีดีไอหรือการนำาเข้าจากแหล่งอ่ืน พีดีไอยังประสบความสำาเร็จในการบริหาร

จัดการใช้วัตถุดิบและพลังงานในการผลิตได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พีดีไอยังสามารถปรับปรุง

คุณภาพแร่สังกะสีซิลิเกตที่มีเนื้อโลหะสังกะสีตำ่าร้อยละ 8 โดยผ่านกระบวนการลอยแร่เพื่อเพิ่มคุณภาพเป็นหัวแร่ที่มีคุณภาพ

เนื้อโลหะสังกะสีสูงร้อยละ 27 

การบริหารจัดการน�้าของโรงงาน
 พดีีไอตระหนักถงึความสำาคญัของการบรหิารจดัการนำา้ให้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ  

โดยโรงงานตากใช้นำา้จากแม่นำา้ปิง และโรงงานระยองใช้นำา้จากบริษทั จดัการนำา้และพฒันา

ทรัพยากรนำ้าภาคตะวันออก จำากัด ในปี 2557 พีดีไอมีปริมาณการใช้นำ้ารวม 1,811,865  

ลูกบาศก์เมตร และร้อยละ 63 สามารถนำากลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่โดยนำานำ้าที่ผ่าน

กระบวนการบำาบัดกลับไปใช้ทั้งในกระบวนการผลิตและในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

เช่น การรดนำ้าต้นไม้ สนามหญ้า เป็นต้น 

 สำาหรับนำ้าทิ้งจากกระบวนการผลิตหลังผ่านการบำาบัดแล้ว พีดีไอได้มีการตรวจสอบคุณภาพนำ้าทิ้งอย่างสมำ่าเสมอ ในปี 2557 

ผลการตรวจสอบคุณภาพนำ้าทิ้งของโรงงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐานดังแสดงในตาราง

 

การบริหารจัดการน�้าของพีดีไอ-แม่สอด
 เหมืองแม่สอดเป็นเหมืองเปิดแบบขั้นบันไดและไม่มีการใช้นำ้าในกระบวนการทำาเหมือง แต่พีดีไอให้ความสำาคัญกับการจัดการ

นำ้าฝนตามธรรมชาติที่ไหลผ่านพื้นที่กิจกรรมการทำาเหมือง ให้ผ่านกระบวนการตกตะกอนตามมาตรฐานที่กำาหนดไว้ในแผนผัง

โครงการทำาเหมืองแร่และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดการนำ้าให้ใสโดยอ้างอิงตามมาตรฐานคุณภาพนำ้าทิ้งกรมโรงงาน

อุตสาหกรรมก่อนระบายออกสู่ธรรมชาติ 

 บ่อกักเก็บตะกอนในพื้นที่โครงการฯ มีทั้งสิ้น 11 บ่อ สามารถรองรับปริมาณนำ้าฝนในแต่ละพื้นที่ได้ทุกกรณี พีดีไอยังนำานำ้าฝน

ที่กักเก็บไว้มาใช้ในกระบวนการลอยแร่ซึ่งเป็นระบบปิด (Close System) โดยไม่มีการปล่อยนำ้าที่ผ่านกระบวนการลอยแร่ออก

ภายนอก แต่จะหมุนเวียนนำากลับมาใช้ใหม่ซึ่งเป็นการบริหารจัดการนำ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
     

63% 

นำ�นำ้�กลับม�
หมุนเวียน
ใช้ใหม่

พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน พีดีไอ-ตาก พีดีไอ-ระยอง

ความเป็นกรด ด่าง (pH) -  5.5-9  7.77  7.74

สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 5  0.25  0.79

แคดเมียม (Cd) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.03  0.008  0.003

แมงกานีส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 5  0.19  -

ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.2  0.002  0.079

อาร์เซนิก (As) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.25  0.002  0.077

ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.005  0.0005  0.0028
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หมายเหตุ  1)  มาตรฐานอ้างอิงจากมาตรฐานคุณภาพนำ้าทิ้งกระทรวงอุตสาหกรรม

        2)  ไม่มีการระบายนำ้าออกสู่ธรรมชาติ

การจัดการคุณภาพอากาศ
 พดีไีอได้กำาหนดเป้าหมายทีชั่ดเจนและเข้มงวดในการควบคมุกระบวนการผลติที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 

มาตรการต่างๆ ที่นำามาใช้จะต้องผ่านการพิสูจน์และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนดทั้งทางด้านเทคนิคและกระบวนการติดตาม

ตรวจสอบ ไม่เฉพาะแต่เพียงที่กำาหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังให้ความสำาคัญกับการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการควบคุมการปฏิบัติ เพื่อให้ระบบบำาบัดอากาศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผลการตรวจคุณภาพ

อากาศที่ปล่องควันของโรงงานและคุณภาพอากาศในบรรยากาศในปี 2557 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าค่ามาตรฐานมาก 
 

 

หมายเหตุ 1) ตรวจวัดโดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำากัด     
  2) ตรวจวัดโดย บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำากัด

พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน1)
จุดระบายน้ำ 

โซน A  โซน B โซน  C2) โซน D

ความเป็นกรด ด่าง (pH) -  5.5-9 7.9-8.2 8.2-8.9 - 7.7-8.8

ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด
(Suspended Solids: SS)

มลิลกิรมัต่อลติร ไม่เกิน 50 1-6 3-7 - 1-18

ของแข็งละลายนำ้าทั้งหมด 
(Total Dissolved Solid: TDS)

มลิลกิรมัต่อลติร ไม่เกิน 
3,000

38-166 764-886 - 130-205

สังกะสี มลิลกิรมัต่อลติร ไม่เกิน 5 0.03-0.24 0.06-0.18 - 0.008-0.26

แคดเมียม มลิลกิรมัต่อลติร ไม่เกิน 0.03 <0.010 <0.010 - <0.010

ตะกั่ว มลิลกิรมัต่อลติร ไม่เกิน 0.2 <0.01-0.01 <0.01 - <0.01-0.01

คุณภาพอากาศที่ปล่องควัน

 ในปี 2557 ผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้าทิ้งของเหมืองแม่สอดยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังแสดงในตาราง 

ปล่องควัน สำ นักงาน พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน
ผลตรวจวัด 

ปี 2557

กระบวนการผลิตกรดกำามะถัน พีดีไอ - ตาก ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO
2
)

ส่วนในล้านส่วน ไม่เกนิ 500 581)

กระบวนการผลิตแคลไซน์ พดีไีอ - ระยอง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO
2
)

ส่วนในล้านส่วน ไม่เกนิ 500 882)

หม้อไอนำ้าสนับสนุน 

(Coal Fired Boiler)

พีดีไอ - ตาก ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO
2
)

ส่วนในล้านส่วน ไม่เกนิ 700 1481)

พีดีไอ - ตาก Total suspended 
particulates (TSP)

ส่วนในล้านส่วน ไม่เกนิ 320 2051)

เตาหลอมโลหะสังกะสี พีดีไอ - ตาก ฝุน่รวมทัง้หมด (Total 

suspended particulate)

ส่วนในล้านส่วน ไม่เกนิ 400 11.861)
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รายงานประจำ ปีและรายงานความยั่งยืน 2557 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ กัด (มหาชน)



หมายเหตุ   1) มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

    2) มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศเฉลี่ย 1 ชั่วโมง

 
การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม
 พดีไีอให้ความสำาคญักบัการจัดการกากของเสยี

ที่ต้องมีการบำาบัดและจัดการโดยถูกต้องตามหลัก

วิชาการและแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กากของเสยีจะถกูคดัแยกเพือ่สะดวกและปลอดภยั

ในการจัดการ รวมทั้งการนำากลับมาใช้ใหม่เพื่อลด

ปริมาณของเสียและลดการใช้ทรัพยากรในอนาคต

ในปี 2557 มีปริมาณกากของเสียจำานวน 564,635 

ตัน โดยร้อยละ 99.55 หรือ 562,100 ตัน เป็น

กากแร่ซึ่งผ่านกระบวนการบำาบัดตามมาตรฐาน

และมีสภาพที่เสถียร จึงนำาไปฝังกลบในบ่อเก็บ

กากแร่ภายในโรงงานตากซึง่ออกแบบและก่อสร้าง

ตามข้อกำาหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ

สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

 สำาหรับของเสียอันตรายจำานวน 2,189 ตัน หรือร้อยละ 0.39 นำาไปฝังกลบโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับอนุญาตจากกรม

โรงงานอุตสาหกรรม สำาหรับของเสียที่สามารถนำากลับไปใช้ใหม่จำานวน 181 เมตริกตัน หรือร้อยละ 0.03 ส่งขายให้ผู้รับชื้อที่ได้

รบัอนุญาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ส่วนขยะมลูฝอยทัว่ไปจำานวนปริมาณ 165 ตนั หรือร้อยละ 0.03 นำาไปฝังกลบในหลุมฝังกลบ

ตามหลักสุขาภิบาล 

คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

พารามิเตอร์ สำ นักงาน หน่วย มาตรฐาน ปี 2557

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไชด์ (SO
2
) พีดีไอ - ตาก มลิลิกรมัต่อลกูบาศก์เมตร ไม่เกิน 0.30 0.011)

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไชด์ (SO
2
) พีดีไอ - ระยอง ส่วนในล้านส่วน ไม่เกิน 0.30 0.032)

ฝุ่นรวมทั้งหมด (TSP) พีดีไอ - ตาก มลิลิกรมัต่อลกูบาศก์เมตร ไม่เกิน 0.33 0.015-0.131

ฝุ่นรวมทั้งหมด (TSP) พีดีไอ - ระยอง มลิลิกรมัต่อลกูบาศก์เมตร ไม่เกิน 0.33 0.040-0.250

ฝุ่นรวมทั้งหมด (TSP) พีดีไอ - แม่สอด มลิลิกรมัต่อลกูบาศก์เมตร ไม่เกิน 0.33 0.019-0.202

ฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 10

ไมครอน (PM-10)

พีดีไอ - แม่สอด มลิลิกรมัต่อลกูบาศก์เมตร ไม่เกิน 0.12 0.031-0.115
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การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน
 พดีีไอให้ความสำาคญักบัการลดปรมิาณการใช้พลงังานโดยรวมไม่เฉพาะในกระบวนการผลิตเท่านัน้ แต่รวมถงึการใช้พลังงานใน

สำานักงานต่างๆ ด้วย การใช้พลังงานในกระบวนการผลิต คือ 1) พลังงานทางตรง (Direct Energy) ได้แก่ นำ้ามันดีเซล นำ้ามันเตา 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และถ่านหินบิทูมินัส 2) พลังงานทางอ้อม (Indirect Energy) คือ พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และไฟฟ้าที่ผลิตได้เองจากการนำาความร้อนที่ได้จากการย่างแร่ที่ระยอง 

 

 พีดีไอได้บรหิารจดัการช่วงเวลาการใช้ไฟฟ้า โดยลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงอตัราค่าไฟฟ้าสงู (On-peak Rate) ซึง่เป็นไปตามกลยทุธ์

การควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานโดยการปรับสมดุลด้านการผลิตและการบริหารต้นทุนค่าไฟฟ้า โดยได้ปรับลดกำาลังการผลิต

จากจำานวนกว่า 100,000 เมตริกตัน เหลือประมาณ 70,000 เมตริกตัน เพื่อให้ค่าไฟฟ้าอยู่ในจุดที่สมดุลกับกำาลังการผลิต ขณะ

เดียวกันได้ดำาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

และเข้มข้นโดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน 

โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

โครงการลดการใช้พลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิง

มาตรการและโครงการอนุรักษ์พลังงาน
ปริมาณพลังงาน

ที่ลดลง

(กิกะจูล)

ปริมาณกาซ

เรือนกระจกที่ลดลง 

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

เทียบเท่า)

1.   ลดปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในงานหล่อแผ่น Anode 

 ที่พีดีไอ - ตาก

869  97

2.  ลดการใช้นำ้ามันเตาช่วงซ่อมบำารุง Coal Fired Boiler ที่พีดีไอ - ตาก  962  7

3.  ปรับปรุงหุ้มฉนวนเตาย่างแร่ระยะที่ 2 ที่พีดีไอ - ระยอง  140  1

4.  ปรับปรุงแก้ไขไอนำ้ารั่วไหลจากระบบหม้อไอนำ้าที่พีดีไอ - ระยอง  38  0.3

รวม  2,009  105.3

มาตรการและโครงการอนุรักษ์พลังงาน
ปริมาณพลังงาน

ที่ลดลง

(กิกะจูล)

ปริมาณกาซ

เรือนกระจกที่ลดลง 

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

เทียบเท่า)

1.  ปรับปรุงระบบการใช้ไฟฟ้าโดยหยุดการใช้หม้อแปลง 50 MVA 1 ชุด 

ที่พีดีไอ - ตาก

 1,711  290

2.  ปรับปรุงพื้นที่การทำางานในพีดีไอ - กรุงเทพฯ  59  10

3.  รณรงค์ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในสำานักงานและกิจกรรมสนับสนุน

 การผลิตที่พีดีไอ - แม่สอด

 201  34

4.  แก้ไขปรับปรุงลมรั่วในระบบปรับอากาศระยะที่ 2 ที่พีดีไอ - ระยอง  190  32

5.  เปลีย่นหลอดไฟฟา้สอ่งสวา่งถนนจากหลอดแสงจนัทร์เปน็หลอด LED 

ที่พีดีไอ - ระยอง

 22  4

รวม  2,183  370
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รายงานประจำ ปีและรายงานความยั่งยืน 2557 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ กัด (มหาชน)



 ในปี 2557 พีดีไอใช้พลังงานรวมทั้งสิ้น 1,655,881 กิกะจูล โดยเป็นพลังงานไฟฟ้า 1,148,874 กิกะจูล และพลังงานความร้อน 

จากเชื้อเพลิง 507,007 กิกะจูล เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำานวน 85,090 กิกะจูล จากการดำาเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานจำานวน 9 

โครงการ สามารถลดการใช้พลังงานได้จำานวน 4,192 กิกะจูล

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่วนใหญ่ของพีดีไอมาจากการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงต่างๆ ใน

กระบวนการถลุงโลหะ การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นแนวทางสำาคัญในการลดปริมาณ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในปี 2557 พีดีไอปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจำานวน 213,149 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

ลดลงจากปี 2556 จำานวน 5,474 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 2.51 นอกจากนี้ จากการดำาเนิน

โครงการอนุรักษ์พลังงานในปีที่ผ่านมาสามารถลดการใช้พลังงานคิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง 475.3 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
 พีดีไอได้สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเชิญชุมชนเยี่ยมชมการดำาเนินงานในกิจกรรมเปิดบ้าน

สานสัมพันธ์ เพื่อรับทราบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมของพีดีไอ  

พร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำางานร่วมกันในรูปแบบต่างๆ และจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ

• การจัดตั้งเครือข่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยตัวแทนจากชุมชนโดยรอบเหมืองผาแดงและเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมของ

พีดีไอ เพื่อร่วมติดตาม ตรวจสอบ และรับทราบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำาเนินการโดยบริษัทที่จดทะเบียนด้าน 

สิ่งแวดล้อม (Third Party)

• การจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ประกอบด้วยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 3 ฝ่าย คือ  1) ตัวแทนจากส่วนราชการ  2) ชุมชน 

และ 3) พีดีไอ ร่วมทำาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลการดำาเนินโครงการเหมืองแร่ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน ตลอดจนร่วม

ตรวจสอบข้อร้องเรียนอื่นๆ 

• การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ในท้องถิ่น ทั้งส่วนราชการ 

ตัวแทนชุมชน และตัวแทนจากพีดีไอ โดยพีดีไอได้สนับสนุนเงินทุนปีละ 100,000 บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะ

สขุภาพชมุชนของหน่วยงานสาธารณสขุใกล้เคยีงพืน้ทีเ่หมอืงผาแดง ทัง้นี ้การบรหิารจดัการกองทนุเป็นไปตามแนวทางปฏบิติั

ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

• การจัดอบรมเรื่อง “หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า” โดยเชิญตัวแทนจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมปลูกแฝก

ประจำาปี เพื่อเรียนรู้คุณประโยชน์ของแฝกที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและนำ้า

• การประชุมชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมปีละ 1 ครั้ง (EIA Monitoring) ต่อคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 

สื่อมวลชนและชุมชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำาบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง 

• การเข้าร่วมในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) ของโรงงานระยอง ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริหารจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมที่มีการตรวจประเมินโรงงานปีละ 2 ครั้ง โดย 

คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้แทนจากชุมชนต่างๆ
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ดัชนีการดำ	เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ 1) ตันการผลิตสำาหรับโรงงานตาก หมายถึง แผ่นสังกะสีแคโทด และโรงงานระยอง หมายถึง แคลไชน์ และสังกะสีออกไซด์ล้าง    

  2)  % การกำาจัด หมายถึง ร้อยละของกากของเสียที่บำาบัดภายในและส่งไปบำาบัดภายนอก ส่วนที่เหลือจะนำากลับไปใช้ใหม่

ดัชนีชี้วัด หน่วยวัด
โรงงานตาก โรงงานระยอง เหมืองแม่สอด

2555 2556 2555 2556 2555 2556
การลงทุนและค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมการลงทุนและค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม
การลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม ล้านบาท 110 23 19 3 2 0
ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม ล้านบาท 164 161 57 44 23 7

2557

0.4
96

2557

14
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0
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ดัชนีชี้วัด หน่วยวัด
โรงงานตาก โรงงานระยอง

2555 2556 2555 2556
INPUT INDICATORS

ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ตัน 279,993 225,954 108,311 95,083
พลังงานที่ใช้

  - ไฟฟ้า กิกะจูล 1,489,298 1,238,198 80,827 70,303
   - ไฟฟ้า/ตันการผลิต กิกะจูล/ตันการผลิต1) 14.75 14.94 0.77 0.81
   - เชื้อเพลิง กิกะจูล 281,965 202,955 13,635 17,151
    - เชื้อเพลิง/ตันการผลิต กิกะจูล/ตันการผลิต1) 3.40 2.45 0.12 0.20
ปริมาณการใช้น�้า

  - ปริมาณการใช้นำ้า 1,000 ลูกบาศก์เมตร 2,134 1,868 363 341
- ปริมาณการใช้นำ้า/ตันการผลิต ลูกบาศก์เมตร/ตันการผลิต1) 21.13 22.54 3.43 3.92
OUTPUT INDICATORS

กากของเสีย

  -  ปริมาณกากของเสีย ตัน (เปียก) 637,699 575,599 2,282 2,385
  -  การกำาจัดกากของเสีย2) % 99.97 99.97 97.65 98.60
น�้าทิ้ง

ปริมาณนำ้าทิ้ง 1,000 ลูกบาศก์เมตร 1,322 1,176 83 135
ปริมาณโลหะหนักในนำ้าทิ้ง กิโลกรัม 456 363 67 73
คุณภาพน�้าทิ้ง

    - สังกะสี (ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร) มิลลิกรัม/ลิตร 0.35 0.58 0.80 0.44
  - แคดเมียม (ไม่เกิน 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร) มิลลิกรัม/ลิตร 0.004 0.012 0.01 0.01
  - แมงกานีส (ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/ลิตร) มิลลิกรัม/ลิตร 0.33 0.29 - -
  - ตะกั่ว (ไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร) มิลลิกรัม/ลิตร 0.001 0.003 0.05 0.023
อากาศ : ลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ

ปริมาณโลหะหนักที่ปล่อยออกจากปล่อง กิโลกรัม 416 450 159 616
ปริมาณ SOx ที่ปล่อยออกจากปล่อง ตัน 252 214 66 44
คุณภาพอากาศ

1. คุณภาพอากาศที่ปล่องควัน

  - ก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไชด์ที่ Acid Plant
     (ไม่เกิน 500 ส่วนในล้านส่วน)

ส่วนในล้านส่วน 46 57 82 63

   - ก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไชด์ที่ Coal Fired Boiler
     (ไม่เกิน 700 ส่วนในล้านส่วน)

ส่วนในล้านส่วน - -  -  -

 - ฝุ่นรวมทั้งหมดที่ Coal Fired Boiler
     (ไม่เกิน 320 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร - -  -  -

  - ฝุ่นรวมทั้งหมดที่ระบบ Bag Filter
     (ไม่เกิน 400 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 9.43 9.86  -  -

2. คุณภาพอากาศในบรรยากาศรอบๆ โรงงาน

 - ฝุ่นรวมทั้งหมด (TSP)  
     (ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร)  มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 0.068 0.053 0.215 0.207

 - ก๊าซชัลเฟอร์ไดออกไชด์

     (มาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.30 มิลลิกรัม/  
   ลูกบาศก์เมตร)

มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 0.01 0.01  -  -

      (มาตรฐานเฉล่ีย 1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.30 ส่วนในล้านส่วน) ส่วนในล้านส่วน - 0.03 0.06
ภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตัน 254,251 211,173 3,543 2,904
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก/เมตริกตันการผลิต กิโลกรัม/ตันการผลิต1) 2,518 2,547 31.90 33.36
การน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่

   - ลดการเกิดของเสีย
         - ปริมาณขยะรีไซเคิล ตัน 97 148 54 33
          - ร้อยละขยะรีไซเคิลต่อของเสียทั้งหมด % 0.02 0.03 2.35 1.40
   - ลดการใช้ทรัพยากรนำ้า

         - ร้อยละปริมาณนำ้ารีไซเคิลต่อปริมาณนำ้าเสียทั้งหมด % 42 44 10 16
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การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเหมืองแม่สอด

งานฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 60 ของแผนงาน
 พีดีไอ - แม่สอด ได้เริ่มฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ใช้ในกิจกรรมการทำาเหมืองมาตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา ปี 2557 เป็น 

ปีทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความกา้วหนา้ของงานฟืน้ฟสูภาพแวดล้อมของเหมอืงผาแดงทีด่ำาเนนิการมาอยา่งตอ่เนือ่งตลอดระยะเวลากวา่  

1 ทศวรรษ สามารถเปลี่ยนภูมิทัศน์ลานเก็บกองดินภายในบริเวณเหมืองให้กลายสภาพเป็นภูเขาแห่งใหม่ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม

หนาแน่น นับเปน็สิง่ทีย่นืยนัถงึความมุง่มัน่ตัง้ใจในการฟืน้ฟสูภาพแวดลอ้มในโครงการทำาเหมอืงของพดีไีอ - แมส่อดไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 พีดีไอ - แม่สอดได้ใช้หญ้าแฝกเป็นพืชคลุมดินเพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินก่อนการปลูก 

ไม้ยืนต้นทำาให้ไม้ยืนต้นมีอัตราการเติบโตที่ดี โดยปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเป็นหลักและเสริมด้วยไม้โตเร็ว ปี 2557 ปลูก

ไม้ท้องถิ่น 6,631 ต้น และไม้ยืนต้นประเภทพุ่มบำารุงดินจำานวน 4,670 ต้น จนถึงปี 2557 พีดีไอ - แม่สอดได้ปลูกไม้ยืนต้นและ 

ไม้ท้องถิ่นไปแล้วเกือบ 100,000 ต้น 

 ปี 2557 พีดีไอได้ดำาเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพิ่มเติมได้อีก 96 ไร่ ซึ่งสามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 141.12 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์/ปี1) รวมพื้นที่ที่ได้ดำาเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้วจำานวน 641 ไร่ สามารถกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 

942.27 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี1) จากจำานวนพื้นที่ฟื้นฟูทั้งหมดในโครงการ 1,040 ไร่ คิดเป็นพื้นที่ที่ได้ฟื้นฟูสภาพแล้วร้อยละ 

62 และมีค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมไปแล้ว 62.60 ล้านบาท จากงบประมาณในกองทุนเพื่อพัฒนาการฟื้นฟูสภาพ 

เหมืองผาแดงซึ่งตั้งไว้จำานวน 114 ล้านบาท 

เริ่มต้น 
2536  

2557

62%

ความคืบหน้าการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม

เสร็จสิ้น 
2566  

100%
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ด�าเนินกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อ
การอนรัุกษ์ดนิและน�า้ต่อเนือ่งเป็นปีที ่12
 พีดีไอ - แม่สอด ได้ดำาเนินการปลูกหญ้าแฝก 

เพื่ออนุรักษ ์ดินและนำ้าครั้งแรกเมื่อวันที่  15 

สิงหาคม 2546 และปลูกต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี 

ทั้งนี้ พีดีไอ - แม่สอด ได้ทดลองปลูกหญ้าแฝก 

สายพนัธ์ุต่างๆ ท้ังสิน้ 39 สายพนัธุ ์โดยสายพนัธุแ์ฝก 

ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพดินของ

เหมืองผาแดง คือ แฝกสายพันธุ์กำาแพงเพชร 2 

ในปี 2557 พีดีไอ - แม่สอดปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติม 

ในพ้ืนท่ีฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมอีกจำานวน 1.65 ล้านต้น 

ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปี 2557 พีดีไอ - แม่สอด 

ได้ปลูกหญ้าแฝกไปแล้วจำานวน 20 ล้านต้น 

 

 พีดีไอ - แม่สอด ปลูกหญ้าแฝกอย่างต่อเนื่อง

ปีละประมาณ 1-2 ล้านต้น ควบคู่ไปกับการปลูก

ไม้ยืนต้น เพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้เป็นป่าที่สมบูรณ์

เมือ่ส้ินสดุโครงการทำาเหมอืง โดยจดักจิกรรมปลกู

หญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและนำ้าตามแนวพระราชดำาริ 

เป็นประจำาทุกปี และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยราชการ ชุมชนโดย 

รอบเหมอืง โดยเฉพาะคณะครแูละนกัเรยีนจากโรงเรยีนต่างๆ เข้าร่วมกจิกรรมฯ 

เพื่อเผยแพร่ความรู้เร่ืองหญ้าแฝกและสร้างจิตสำานึกการอนุรักษ์ดินและนำ้า 

รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละปี 

กว่า 1,000 คน ซึง่ปี 2557 ได้ดำาเนนิกจิกรรมปลกูหญ้าแฝกเพือ่การอนรุกัษ์ดนิ

และนำ้าอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 พีดีไอ - แม่สอดจึงเป็นแหล่งปลูกหญ้าแฝก

ใหญ่ทีสุ่ดแห่งหนึง่ในประเทศไทย และเป็นเหมอืงแร่แห่งแรกที่ได้นำาแฝกมาใช้

ในการฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อมอย่างจรงิจงัจนกลายเป็นภเูขาหญ้าแฝกขนาดใหญ่ 

100,000ณ สิ้นปี 
2557

สามารถกักเก็บ 

942 ตัน 
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

CO2

 

20ล้านต้น

ไม้ยืนต้นและ
ต้นไม้ท้องถิ่น

หมายเหตุ  1) อ้างอิงจากตารางการเก็บกักคาร์บอนในมวลชีวภาพรวมของชนิด/กลุ่ม
พรรณไม้ต่างๆ ในคู่มือศักยภาพของพรรณไม้สำาหรับส่งเสริมภายใต้โครงการ
กลไกการพัฒนาท่ีสะอาดภาคป่าไม้ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดือนมิถุนายน 2554

หญ้าแฝก
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ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมต่อเนื่องจนสิ้นสุด
อายุประทานบัตรปี 2566 
 ด้วยตระหนักถงึการดำาเนนิธรุกจิอย่างรบัผดิชอบ 

ต่อสงัคม พดีไีอได้ดำาเนินการฟ้ืนฟสูภาพแวดล้อม 

ควบคู่ไปกับกิจกรรมการทำาเหมือง ทั้งน้ี คาดว่า 

การผลิตแร่ของเหมืองผาแดงจะสิ้นสุดในต้นป ี

2560 หลังจากนั้นจะดำาเนินการฟื ้นฟูสภาพ

พื้นที่ต่อเน่ืองไปจนสิ้นสุดอายุประทานบัตรในป ี

2566 โดยปรบัสภาพพืน้ทีแ่ละทยอยนำาเอาหน้าดนิ 

มาปิดทับหน้าเหมืองที่เสร็จสิ้นการทำาเหมือง

แล้วตามขั้นบันไดแต่ละระดับให้มีความหนา 

ประมาณ 30 เซนติเมตร ในลักษณะเดียวกับลาน

เก็บกองดิน ก่อนปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น

ต่อไป สำาหรับการปรับปรุงสภาพพื้นที่บ่อกักเก็บ

หางแร่น้ันต้องรอให้นำ้าระเหยออกจากผิวบ่อใน

ระดับหน่ึง จากน้ันจึงถมด้วยเศษหินและปิดทับ

ด้วยหน้าดินเพื่อปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นที่มี

ระบบรากต้ืน ส่วนการปรบัปรงุสภาพพืน้ทีก่จิกรรม 

อืน่ๆ ประกอบด้วยอาคารบ้านพกั อาคารสำานกังาน 

โรงย่อยแร่ และโรงลอยแร่ บริษัทฯ จะดำาเนินการ

รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่กิจกรรมต่างๆ 

และปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะสมก่อนนำาหน้าดิน

มาปิดทบัและปลกูพชืคลมุดนิและไม้ยนืต้นให้เตม็ 

ท้ังพื้นที่ โดยจะฟื้นฟูสภาพพื้นที่จนสิ้นสุดอายุ

ประทานบัตรในปี 2566

สร้างการมีส่วนร่วมและทางเลือก
ในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน
 เมือ่สิน้สดุอายปุระทานบตัรในปี 2566 พดีไีอจะ

ส่งมอบพื้นที่ในโครงการทำาเหมืองทั้งหมดที่ฟื้นฟู

สภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์แล้วคืนให้กับกรมป่าไม้ 

โดยชุมชนรอบเหมืองและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่

จะมีส่วนร่วมต่อการดูแลรักษาพ้ืนที่ฟื้นฟูสภาพ

เหมอืงผาแดงให้เกดิความต่อเนือ่งและยัง่ยนืต่อไป 

โดยร่วมกำาหนดแนวทางและรูปแบบการบริหาร

จัดการพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและ

สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่

หลากหลายแนวทาง อาทิ พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สังกะสีดอยผาแดง ศูนย์ฝึก

อบรมสมัมนา สถานพกัฟ้ืนผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร เจบ็ป่วยเรือ้รงั สถานตากอากาศ 

อุทยานแห่งชาติ และป่าชุมชน เป็นต้น 

พีดีไอส่งผลงานประกวดโครงการหญ้าแฝกนานาชาติ
 จากผลการดำาเนินงานโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนำ้า

ตามแนวพระราชดำาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูสภาพ

แวดล้อมพื้นที่ที่สิ้นสุดกิจกรรมการทำาเหมืองแร่แล้วเป็นเวลากว่าทศวรรษ  

(ปี 2546-2557) จนประสบผลสำาเรจ็ได้เป็นอย่างด ีทำาให้พดีไีอมคีวามภาคภมูใิจ 

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการหญ้าแฝกระดับประเทศ (The King of 

Thailand Vetiver Awards) และระดบันานาชาต ิ(The Vetiver Network Inter-

national Awards) ในงานประชมุสมัมนาหญ้าแฝกนานาชาต ิครัง้ที ่6 (The 6th 

International Conference on Vetiver: ICV-6) ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 

2558 ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเป็นประธานการประชุม

สัมมนาดังกล่าว
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การดำ เนินงานด้านเศรษฐกิจ

ภาวะอุตสาหกรรม

 จากภาวะเศรษฐกิจทัง้ในประเทศและนอกประเทศทีห่ดตวั  สง่ผลใหใ้นชว่งไตรมาสแรกจนถงึไตรมาสทีส่าม ตลาดสงักะสภีายใน

ประเทศชะลอตัวในหลายกลุม่อตุสาหกรรมโดยเฉพาะลกูคา้กลุ่มหลักๆ ไดแ้ก ่กลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต ์และกลุ่มอตุสาหกรรมชบุ

สังกะสีซึ่งในไตรมาสสุดท้ายของปีได้ฟื้นตัวดีขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความต้องการโลหะสังกะสีเพิ่มมากกว่าปริมาณการผลิตและการ

นำาเข้า ทำาให้ในช่วงดังกล่าวเกิดภาวะขาดแคลน ส่งผลให้ราคาโลหะสังกะสีและพรีเมียมจากการขายปรับตัวสูงขึ้น 

 ภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัสง่ผลใหป้รมิาณความตอ้งการโลหะสงักะสลีดลงจากป ี2556 รอ้ยละ 6 โดยมจีำานวนประมาณ 126,000 

เมตริกตัน บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดในประเทศได้ในระดับเดิม แม้จะปรับลดการผลิตลงเพื่อให้อยู่ในจุด

ทีเ่หมาะสมกบัตน้ทนุ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตลาดโลหะสงักะสโีลกคาดการณว์า่ แนวโนม้ราคาโลหะสงักะสีในป ี2558 จะปรบัตวัสงูขึน้

เนื่องจากปริมาณการผลิตโลหะสังกะสีโลกไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าปริมาณการจำาหน่ายใน

ระดับเดียวกับปี 2557

แผนภูมิ	1:	ราคาและสต็อกโลหะสังกะสีโลกในรอบ	5	ปี

ตั้งแต่ปี		2553-2557
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แผนภูมิ	2:	ปริมาณความต้องการใช้โลหะสังกะสีในประเทศ

ตั้งแต่ปี	2553-2557

แผนภูมิ	4:	มูลค่าการจำ	หน่ายโลหะสังกะสี

ตั้งแต่ปี	2553-2557

แผนภูมิ	3:	ปริมาณการจำ	หน่ายโลหะสังกะสี

ตั้งแต่ปี	2553-2557

แผนภูมิ	5:	ปริมาณการจำ	หน่ายโลหะสังกะสีในประเทศและส่งออก

ตั้งแต่ปี	2553-2557

แผนกลยุทธ์
 กลยุทธ์ในการขายของพีดีไอในปี 2558 ยังคงมุ่งเน้นการจำาหน่ายโลหะสังกะสีผสม ขณะเดียวกันยังคงให้ความสำาคัญกับโลหะ

สังกะสีแท่งบริสุทธิ์ อีกทั้งยังมีแผนที่จะนำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาด ได้แก่ ซิงก์ สเฟียร์ (Zinc Spheres) และ

ซงิก ์เกรน (Zinc Grains) นอกจากนีพ้ดีไีอยงัคงนำาเขา้โลหะสงักะสคีณุภาพในรปูแบบตา่งๆ มาจำาหนา่ยใหแ้กล่กูคา้ โดยเฉพาะรายยอ่ย

ที่ไม่สามารถจัดหาจากต่างประเทศได้โดยตรงเพื่อเป็นการอำานวยความสะดวกให้กับลูกค้า

 นอกเหนือจากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีที่มีคุณภาพ พีดีไอยังคงมุ่งเน้นการบริการทางด้านต่างๆ ที่ดีเลิศ เพื่อสร้าง

ความพีงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยเฉพาะการให้คำาปรึกษาปัญหาด้านเทคนิคและการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของ

ลูกค้า ซึ่งพีดีไอได้ให้ความสำาคัญและดำาเนินการต่อเนื่องทุกปี สำาหรับในปี 2558 พีดีไอจะจัดงานสัมมนาใหญ่ให้กับลูกค้าทั้งกลุ่ม

อุตสาหกรรมฉีดสังกะสีและกลุ่มอุตสาหกรรมชุบสังกะสี เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสังกะสี
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การจัดหาวัตถุดิบแร่
 นอกเหนือจากแร่สังกะสีซิลิเกตที่ผลิตจากเหมืองแม่สอดแล้ว พีดีไอยังนำาเข้าวัตถุดิบแร่สังกะสีซัลไฟด์ (Sulfide) และอื่นๆ ที่

ไม่ใช่แร่สังกะสีซัลไฟด์ (Non Sulfide) อาทิ วัตถุดิบสังกะสีออกไซด์ที่เป็นวัตถุดิบรีไซเคิลจากฝุ่นเหล็กและขี้เถ้าโลหะจากโรงชุบ

สังกะสี เป็นต้น ซึ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากรแร่ธรรมชาติจากการทำาเหมือง และช่วยกำาจัดของเสียที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม และ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของพีดีไอที่มุ่งสู่ธุรกิจสีเขียว

 การนำาเขา้วตัถดุบิแร่ในปี 2557 มีจำานวนรวมทัง้สิน้ 52,000 ตนัแหง้ ส่วนใหญเ่ปน็แร่สังกะสีประเภทซลัไฟดท์ีน่ำาเขา้จากประเทศ

ออสเตรเลีย โดยแร่สังกะสีซัลไฟด์จะส่งเข้าโรงงานย่างแร่ที่จังหวัดระยอง ก่อนส่งต่อให้โรงงานที่ตากเพื่อนำาไปถลุงเป็นผลิตภัณฑ์

โลหะสังกะสี 

การด�าเนินงานของโรงงานตาก
ปรับสมดุลการผลิตและต้นทุนค่าไฟฟ้า

 ปี 2557 โรงงานตากยังคงดำาเนินงานตาม

กลยุทธ์ปรบัสมดุลด้านการผลติ เพือ่บรหิารต้นทนุ

ค่าไฟฟ้าซึง่เป็นต้นทนุหลกัให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสม 

อย่างต่อเนือ่ง โดยปรบัลดกำาลงัการผลติผลติภณัฑ์

โลหะสังกะสีในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าสูงสุด (Peak 

Period) ซึ่งมีค่าไฟฟ้าสูงกว่าช่วงอัตราค่าไฟฟ้า 

ตำา่สุด (Off Peak Period) อยูท่ี ่1.44 บาทต่อหน่วย

ไฟฟ้า ทำาให้กำาลังการผลิตสังกะสีโดยรวมลดลง

ร้อยละ 16 เทยีบจากปี 2556 และสามารถประหยดั

ค่าพลังงานได้ประมาณ 137 ล้านบาท  

ลดต้นทุนค่าพลังงาน137ล้านบาท

38%

ปรับแผนการใช้แร่ มุ่งใช้แร่ซิลิเกตแม่สอดและวัตถุดิบแร่รีไซเคิล

 ในปี 2557 โรงงานตากยังคงบริหารต้นทุนวัตถุดิบแร่อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งใช้แร่สังกะสีซิลิเกต 

ที่ผลิตได้เองจากเหมืองแม่สอดในสัดส่วนที่มากขึ้นเป็นร้อยละ 51 และวัตถุดิบสังกะสีออกไซด์ที่ได้จาก 

การรีไซเคิลฝุ่นเหล็กเพิ่มเป็นร้อยละ 7 และแร่สังกะสีจากแหล่งอื่นๆ อีกร้อยละ 4 และสามารถปรับลด

การใช้แร่สังกะสีซัลไฟด์ที่เป็นวัตถุดิบที่มีราคาแพงลงเหลือร้อยละ 38 เทียบกับปี 2556 ซึ่งมีสัดส่วนการ

ใช้ร้อยละ 55

ลดการใช้แร่สังกะสี
ซัลไฟด์จาก 55% 
ในปี 2556 เหลือเพียง 
38% ในปี 2557

ผลการดำ	เนินงาน
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สรางมูลคาเพิ่มดวยการใชทรัพยากร

อยางคุมคา

 พีดีไอใหความสําคัญตอการใชทรัพยากรอยาง

คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด และลดการนําเขา

สงักะสซีลัไฟดทีม่รีาคาแพง โรงงานตากไดปรับปรุง

การผลิตอยางตอเนื่องเพื่อแยกสกัดโลหะมีคาจาก

กากแรเพื่อเปนการสรางมูลคาเพ่ิม ซึ่งในป 2557 

สามารถผลิตผลิตภัณฑพลอยไดตะก่ัวและเงินจาก

กระบวนการสกัดแร (Padaeng Leached Product 

: PLP) ประมาณ 6,500 เมตริกตัน สวนการผลิต

แผนโลหะทองแดงแคโทดลดลงมากตามสัดสวน

การใชแรนําเขาสังกะสีซัลไฟดที่ลดลงมาก อีกทั้งมี

ปรมิาณความเขมขนของทองแดงในแรสงักะสซีลัไฟด

ที่ลดลงดวย 

 ในปที่ผานมาพีดีไอประสบความสําเร็จในการ

ศึกษาและพัฒนาการใชวัตถุดิบรีไซเคิลจากโรงงาน

ทองเหลอืง ไดแก ฝุนทองเหลอืง ผงทองเหลอืงจาก

ถุงดักฝุนและกากตะกอนทองเหลือง โดยสามารถ

นํากลับมารีไซเคิลดวยกระบวนการแยกสกัดของ

โรงงานที่ตาก ซึ่งจะไดทั้งโลหะสังกะสีและโลหะ

ทองแดง โดยในป 2558 โรงงานจะเริ่มดําเนินการ

ใชวัตถุดิบดังกลาว
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การท�าเหมืองและปริมาณแร่ส�ารอง
การท�าเหมือง

 ในปี 2557 การทำาเหมืองเป็นไปตามเป้าหมาย

ทีว่างไว้ในทกุๆ ด้าน สามารถเปิดหน้าดนิได้สงูกว่า

เป้าหมายถงึร้อยละ 22 เพือ่ชดเชยการเปิดหน้าดนิ

ทีต่ำา่กว่าแผนในปี 2556 เน่ืองจากปัญหาความล่าช้า

ของการได้รับใบอนุญาตให้เข้าทำาประโยชน์ใน

เขตป่าสงวน ปริมาณการผลิตแร่คิดเป็นเนื้อโลหะ

สังกะสีได้ 39,140 เมตริกตัน สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 28 

 

 พีดีไอได้ตัดสินใจยกเลิกคำาขอประทานบัตร

ใหม่ในพื้นที่เหมืองแม่สอด เนื่องจากศาลได้มี

คำาพิพากษาไม่ให้มีการดำาเนนิกจิกรรมเหมอืงใหม่

ในพืน้ทีซ่ึง่อยูร่ะหว่างการพจิารณาประกาศเป็นพืน้ที่

คุ้มครองลุ่มนำ้า 

 

 พีดไีอได้จดัทำาแผนการปิดเหมอืงให้สอดคล้อง

กับแผนการหยุดผลิตแร่ภายในสิ้นปี 2559 หรือ

อย่างช้าต้นปี 2560 ซึ่งจะเริ่มดำาเนินการตามแผน

ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไปจนถึงปี 2564 โดยใน

ขัน้แรกจะดำาเนนิกจิกรรมเหมอืงในช่วง 2 ปีสดุท้าย

ก่อนหยุดการผลิตแร่ และที่เหลืออีก 5 ปีเป็นช่วง

ระยะเวลาของการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและการ

ติดตามเฝ้าระวัง

ปริมาณแร่ส�ารอง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปริมาณแร่สำารอง

ทางธรณวีทิยาซึง่มเีน้ือโลหะสงักะสตีัง้แต่ร้อยละ  3 

มีจำานวน 930,000 เมตริกตันแห้ง โดยมีเนื้อโลหะ

สังกะสีในแร่เฉลี่ยร้อยละ 8.45 คิดเป็นเนื้อโลหะ

สังกะสี 78,500 เมตริกตัน ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : ปริมาณแร่สำ รองทางธรณีวิทยาของเหมืองแม่สอด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

 รายงานของผูเ้ชีย่วชาญ : ข้อมลูปรมิาณแร่สำารองทางธรณวีทิยา (Mineral Resources) ทีเ่หมอืงแม่สอด ใน
รายงานฉบบันี ้จัดทำาโดยนายอนุพงษ์ ภริะกนัทา (ผูช่้วยผู้จดัการ-วศิวกรรมธรณเีทคนคิ บรษิทั ผาแดงอนิดสัทรี
จำากัด (มหาชน)) ซึ่งเป็นสมาชิกของ Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#312663) และมี
ประสบการณ์ทำางานเพียงพอกับลักษณะการสะสมตัวของแร่และชนิดของแหล่งแร่ และรับผิดชอบในการศึกษา
และจดัทำารปูแบบจำาลองแหล่งแร่และประเมนิปรมิาณแร่สำารองทางธรณวีทิยาในรายงานฉบบันี ้และมคุีณสมบติั
เป็นผู้รับรองแหล่งแร่ตามมาตรฐานของ Australasian Code ในการจัดทำารายงานผลการสำารวจแร่และ
การประเมินปริมาณแร่สำารองทางธรณีวิทยาและปริมาณแร่สำารองท่ีทำาเหมืองได้ ฉบับป 2547 นายอนุพงษ์ 

ภิระกันทา ยอมรับผลการประเมินข้อมูลตามรูปแบบที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้

 ปริมาณแร่สำารองทีท่ำาเหมอืงได้ซึง่ไม่รวมพืน้ทีค่ำาขอประทานบตัรใหม่ที่ได้

ยกเลิกมีจำานวน 558,000 เมตริกตันแห้ง โดยมีเนื้อโลหะสังกะสีในแร่เฉลี่ย

ร้อยละ 11.56 คดิเป็นเนือ้โลหะสังกะสี 64,500 เมตริกตนั ดงัแสดงในตารางที ่2

ตารางที่ 2 : ปริมาณแร่สำ รองที่ทำ เหมืองได้ของเหมืองแม่สอด

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

รายงานของผู้เชี่ยวชาญ : ข้อมูลปริมาณแร่สำารองที่ทำาเหมืองได้ (Ore Reserves) ที่เหมืองผาแดง ในรายงาน
ฉบบัน้ี จดัทำาโดยนายสมโชค หยเูอยีด (ผู้จดัการ-ผลติแร่ บรษัิท ผาแดงอนิดัสทร ีจำากัด (มหาชน)) ซ่ึงเป็นสมาชกิ
ของ Australasian Institute of Mining and Metallurgy (#301367) และมปีระสบการณ์ทำางานเพยีงพอกบัลกัษณะ
การสะสมตัวของแร่และชนิดของแหล่งแร่ และรับผิดชอบในการศึกษาและทำาการประเมินปริมาณแร่สำารอง
ที่ทำาเหมืองได้ในรายงานฉบับนี้และมีคุณสมบัติเป็นผู้รับรองแหล่งแร่ตามมาตรฐานของ Australasian Code 
ในการจดัทำารายงานผลของการสำารวจแร่และการประเมินปริมาณแร่สำารองทางธรณวีทิยาและปริมาณแร่สำารอง
ที่ทำาเหมืองได้ ฉบับป 2547 นายสมโชค หยูเอียด ยอมรับผลการประเมินข้อมูลตามรูปแบบที่ปรากฏในรายงาน
ฉบับนี้

ชนิดของปริมาณแร่
สำ รองท่ีทำ เหมืองได้

ปริมาณแร่
(เมตริกตันแห้ง)

เน้ือโลหะสังกะสีในแร่
(ร้อยละ)

สต็อกแร่ 120,000  14.78

ปริมาณแร่สำารอง
ที่พิสูจน์แล้ว

235,000  11.60

ปริมาณแร่สำารอง
ที่น่าจะเป็น

203,000  9.62

ปริมาณรวมทั้งหมด 558,000  11.56

ชนิดของปริมาณแร่สำ รอง
ทางธรณีวิทยา

ปริมาณแร่
(เมตริกตันแห้ง)

เน้ือโลหะสังกะสีในแร่
(ร้อยละ)

ปรมิาณแร่สำารองท่ีตรวจสอบแล้ว 251,000  10.55

ปริมาณแร่สำารองที่บ่งชี้ 697,000  7.67

ปริมาณรวมทั้งหมด 930,000  8.45

48

รายงานประจำ ปีและรายงานความยั่งยืน 2557 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ กัด (มหาชน)



การดำ เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน
บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จ�ากัด

 บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำากัด ได้ดำาเนินการผลิตเอทานอลจากอ้อยต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 6 โดยผลิตเอทานอลได้ทั้งสิ้น 66 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปี 2556 ซึ่ง

ผลิตได้ 57 ล้านลิตร โดยยังคงมีปริมาณอ้อยที่ส่งป้อนเข้าโรงงานจำานวน 300,000 ตัน

ซึง่ใกล้เคยีงกบัในปีทีผ่่านมาและตำา่กว่าเป้าหมาย อันเนือ่งมาจากปัจจยัสภาพภมูอิากาศ

ในปีที่ผ่านมาและเกษตรกรยังไม่มีความชำานาญในการปลูกอ้อย เพื่อให้โรงงานสามารถผลิตเอทานอลได้ตามเป้าหมาย แม่สอด

พลังงานสะอาดจึงจัดหากากนำ้าตาลจากภายนอกมาป้อนกระบวนการผลิตจำานวน 160,000 ตัน  

 ในปี 2557 แม่สอดพลังงานสะอาดผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 74 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2556 และจำาหน่าย

กระแสไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้ในกระบวนการผลิตให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำานวน 43 ล้านกิโลวัตต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 จากปี

ก่อนซึ่งจำาหน่ายได้ 31 ล้านกิโลวัตต์  

 ปริมาณการจำาหน่ายเอทานอลและกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลประกอบการของแม่สอดพลังงานสะอาดดีขึ้นและมีกำาไร

เป็นปีแรกจำานวน 3.1 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2558 แม่สอดพลังงานสะอาดจะพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทั้งการผลิตเอทานอลจาก

อ้อยและกากนำ้าตาลเพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย และทำาให้การดำาเนินงานมีผลกำาไรที่สูงขึ้น  

นวัตกรรมกระบวนการและเทคโนโลย ี
 ปี 2557 หน่วยงานนวัตกรรมกระบวนการและเทคโนโลยี (พีทีไอ) ได้ดำาเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนาหลายโครงการที่มุ่งเน้น

การนำาไปปรับใช้ในห่วงโซ่ธุรกิจระดับต่างๆ ที่เก่ียวกับการดำาเนินธุรกิจของพีดีไอ ทั้งพีดีไอ แมททีเรียล พีดีไอ อีโค และพีดีไอ  

เอ็นเนอร์ยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับการรีไซเคิลกากของเสีย โครงการวิจัยและพัฒนาหลายโครงการได้ศึกษาเกี่ยวกับการสกัด 

โลหะจากกากของเสียจากกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของโรงงานที่เกี่ยวข้องกับโลหะพื้นฐานต่างๆ ซึ่งสามารถนำากลับมา

รีไซเคิลได้ ตัวอย่างเช่น โครงการศึกษากระบวนการที่จะช่วยให้สามารถผลิตสังกะสีจากวัตถุดิบสังกะสีออกไซด์ในสัดส่วนที่มากขึ้น 

ซึ่งวัตถุดิบสังกะสีออกไซด์เป็นผลิตภัณฑ์จากการเผาฝุ่นเหล็กซึ่งเกิดจากการผลิตเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า (EAF) โครงการศึกษา

กระบวนการผลิตสารประกอบสังกะสีบางชนิดจากวัตถุดิบสังกะสีออกไซด์ และโครงการศึกษากระบวนการผลิตโลหะทองแดงจาก

กากของเสียที่มีทองแดงเป็นส่วนประกอบ

 

 นอกจากนี ้ยงัมโีครงการวจิยัและพฒันาหลายโครงการที่ได้ดำาเนนิการ 

เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจการจัดการกากของเสียและธุรกิจ

พลังงานทดแทนชีวมวล

 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สังกะสีที่ตอบสนองต่อตลาดในประเทศที่

เปลี่ยนแปลงไปยังเป็นเป้าหมายสำาคัญหนึ่งของหน่วยงานพีทีไอ 

อุตสาหกรรมการชุบสังกะสีในประเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกำาลัง

ก้าวหน้าและพัฒนาไปในทิศทางใหม่ๆ เช่นเดียวกับแนวโน้มที่เกิดขึ้น

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแตกต่างไปจากกระบวนการชุบสังกะสีแบบเดิมๆ หน่วยงานพีทีไอจึงศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เช่น โลหะสังกะสีที่มีส่วนผสมของโลหะอลูมิเนียมสูง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง  

+16% ปริมาณการผลิต
เอทานอล 66 ล้านลิตร
เพิ่มขึ้นจาก 57 ล้านลิตร
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ	เนินงาน	

ภาพรวมผลการดำ เนินงานของบริษัทฯ ในปี 2557

 พีดีไอดำาเนินธุรกิจถลุงแร่สังกะสีโดยมีรายได้จากการนำาเข้าแร่สังกะสีและแร่อื่นๆ รวมถึงแร่ที่ได้จากเหมืองแร่ของพีดีไอ

ผ่านกระบวนการผลิตเพื่อแปรสภาพเป็นโลหะสังกะสีจำาหน่ายในตลาด ปัจจัยหลักที่จะมีผลกระทบต่อรายได้ของพีดีไอมาจาก 

การเปลีย่นแปลงของราคาโลหะสงักะสโีลก อตัราแลกเปลีย่นเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ และค่าถลุงแร่ที่ได้รับจากผู้ขายแร่ (Treatment 

Charges หรือ TC)

 ราคาโลหะสังกะสีโลกเฉลี่ยในปี 2557 เท่ากับ 2,162 ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 1,910 

ดอลลาร์สหรฐัต่อเมตรกิตนั เป็นผลจากการคาดการณ์ว่าเหมอืงแร่สังกะสีรายใหญ่จำานวนหนึง่จะหยดุดำาเนนิการในอนาคตอนัใกล้และ

ภาวะเศรษฐกิจของประเทศสหรฐัอเมรกิาปรบัตวัดขีึน้ แม้ว่าตวัแปรสำาคญัอย่างประเทศจนีทีเ่ศรษฐกจิชะลอตวั รวมถงึความไม่สงบ 

ทางการเมอืงในประเทศต่างๆ ราคาโลหะสงักะส ีณ สิน้ปียงัคงอยู่ในระดบัค่อนข้างด ีโดยลดลงน้อยกว่าระดบัราคาสงูสดุในไตรมาสสาม 

เมื่อเปรียบเทียบกับราคาโลหะประเภทอื่นๆ 

 อตัราแลกเปลีย่นสกุลเงนิบาทเม่ือเทยีบกับสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐัในปี 2557 เฉลีย่อยูท่ี ่32.62 บาทต่อหนึง่ดอลลาร์สหรฐั อ่อนค่า 

ลงร้อยละ 6 จากปี 2556 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 30.86 บาทต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ เป็นผลมาจากสถานการณ์การเมืองภายในประเทศ และ

สัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

 ในปี 2557 พีดีไอมีรายได้จากการขายสุทธิเท่ากับ 5,427 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เทียบกับปี 2555 ซึ่งอยู่ที่ 5,036 ล้านบาท 

การเพ่ิมขึ้นของราคาโลหะสังกะสีโลกและการอ่อนค่าของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับปีก่อนทำาให้พีดีไอมีรายได้จาก 

การขายเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าพรีเมียมเฉลี่ยในตลาดโลหะสังกะสีปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากปริมาณการผลิตที่ลดลงโดยเฉพาะ

ในประเทศไทย ส่วนปริมาณการขายลดลงจากปีก่อนตามภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์  

ทำาให้สัดส่วนการขายโลหะสังกะสีผสมลดลงร้อยละ 5 จากปีก่อน 

 จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น พีดีไอได้ดำาเนินการขายโลหะสังกะสีล่วงหน้าในสัดส่วนร้อยละ 70 จากปริมาณการผลิตจากเหมือง

แม่สอดทีร่าคาโลหะสงักะส ี2,072 ดอลลาร์สหรฐัต่อเมตริกตนั เพือ่ป้องกนัความผันผวนต่อกระแสเงินสดจากการดำาเนนิงาน แม้ว่า

อาจมีค่าเสียโอกาสหากราคาขายโลหะสังกะสีล่วงหน้าตำ่ากว่าราคาเฉลี่ยโลหะสังกะสีของปี 2557

 รายได้สุทธิจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ลดลงจากปีก่อนซึ่งสอดคล้องตามแผนการปรับลดการใช้แร่สังกะสีนำาเข้า ทำาให้ผลิตภัณฑ์

พลอยได้ ได้แก่ ทองแดง แร่เงินผสม และกรดกำามะถันลดลง
 

ข้อสังเกต: รายงานผลการดำาเนินงานที่แสดงนี้เป็นการจัดทำาขึ้นจากข้อมูลทางบัญชีของบริษัทฯ เพื่อต้องการ

แสดงผลการดำาเนินงานในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากกว่าการเปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ที่กำาหนด
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 พีดีไอสามารถบริหารจัดการให้ต้นทุนวัตถุดิบ

ลดลงร้อยละ 25 จากปีก่อน ซ่ึงเป็นผลจากการ

วางแผนปริมาณการผลิตในระดับที่เหมาะสมและ

มีการใช้วัตถุดิบจากเหมืองของพีดีไอมากขึ้น 

สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ที่กำาหนดไว้

 ในปี 2557 ต้นทุนดำาเนินการลดลงร้อยละ 7 

จากปีก่อน จากการควบคุมต้นทุนดำาเนินการอย่าง

เข้มงวด ขณะที่ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี

เพิ่มขึ้นจากการตั้งสำารองจำานวน 150 ล้านบาท 

เนื่องจากการทบทวนแผนการบริหารจัดการและ

ค่าใช้จ่ายปิดบ่อเก็บกากแร่ เพื่อเตรียมการสำาหรับ

ธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต

 งบการเงินรวม พดีไีอมผีลกำาไรสทุธเิท่ากบั 461 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้อย่างมากเทยีบกบัผลขาดทนุสทุธิ 

522 ล้านบาทในปี 2556 โดยมีกำาไรต่อหุ้น 2.04 

บาทในปี 2557 เทียบกับขาดทุนต่อหุ้น 2.31 บาท

ในปี 2556

 ในปี 2557 งบการเงนิรวม พดีไีอมผีลกำาไรก่อน

ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำาหน่าย 

(EBITDA) 832 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นมากเม่ือเทียบ

กับผลขาดทุน 307 ล้านบาทในปี 2556 ผลกำาไรที่

เพิ่มขึ้นสูงกว่า 1,000 ล้านบาทนี้เป็นการยืนยันถึง

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั้งการดำาเนินงานและ

ผลประกอบการของพีดีไอ

 แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้นส่งผลให้ปริมาณความต้องการโลหะ

สังกะสีเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณการผลิตมีแนวโน้มลดลง เน่ืองจากเหมืองแร่

สังกะสีหลายแห่งทั่วโลกหยุดการผลิต และการลงทุนเพิ่มเติมในเหมืองแห่ง

ใหม่ยงัอยู่ในเกณฑ์ตำา่ ทำาให้คาดการณ์ว่าอาจเกดิภาวะขาดแคลนโลหะสงักะสี

ในอนาคตอันใกล้และจะขาดแคลนเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 

2558 แนวโน้มดังกล่าวจะทำาให้ราคาโลหะสังกะสีปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในปี

ต่อๆ ไป

 ขณะที่อุตสาหกรรมโลหะสังกะสีกำาลังฟื้นตัว ด้วยปัจจัยของราคาโลหะ

สงักะสสีงูขึน้และอตัราแลกเปลีย่นทีเ่อือ้อำานวยต่อธรุกจิสงักะส ีบรษิทัฯ ยงัคง

มุ่งมั่นในการพัฒนาผลการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่าย

ดำาเนินงานและรายจ่ายลงทุนอย่างเข้มงวดเพื่อเสริมสร้างผลกำาไรในอนาคต

 อย่างไรกต็าม ความผนัผวนของราคาโลหะสังกะสีและการทีเ่หมอืงแม่สอด

จะปิดตัวลงตามแผน เป็นปัจจัยสำาคัญกระทบต่อผลประกอบการ พีดีไอ 

จึงได้เร่งศึกษาโอกาสทางธุรกิจใหม่เพิ่มเติมตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริม

ผลประกอบการทีด่ขีึน้อย่างย่ังยนืต่อไป โดยศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุ 

หลายโครงการ ได้แก่ ธรุกจิพลังงานทดแทน ธรุกจิรีไซเคลิ และธรุกจิการจดัการ 

กากของเสีย 
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งบแสดงฐานะการเงิน
ทรัพย์สินและหนี้สิน

 ณ สิน้ป ี2557 ทรพัยส์นิรวมของพดีไีอมจีำานวน 

5,550 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 314 ล้านบาทเมื่อ

เทียบกับปีก่อน เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว  

เพิ่มขึ้นจาก 679 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 1,715 

ลา้นบาทในป ี2557 ขณะทีส่นิคา้คงเหลอืลดลงจาก

ปีก่อน พีดีไอได้ทบทวนค่าใช้จ่ายด้านการฟื้นฟู 

ส่ิงแวดล้อมเก่ียวเน่ืองกับบ่อเก็บกากแร่ท่ีโรงงานตาก 

และได้ต้ังสำารองการด้อยค่าของสินทรัพย์เป็น 

จำานวนเงิน 149.4 ล้านบาท

 

 พีดีไอมีหน้ีสินรวม ณ วันสิ้นงวดบัญชีของปี 

2557 จำานวน 2,225 ล้านบาท ลดลง 69 ล้านบาท

จากหนี้สินรวมปี 2556 ที่มีจำานวน 2,294 ล้านบาท 

เนื่องจากการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและ 

เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พีดีไอ

มีเงินรับล่วงหน้าจำานวน 50 ล้านบาท จากสัญญา

ร่วมทุนในบริษัท ผาแดงอินดัสทรี (ประเทศลาว) 

จำากัด  (PDIL) ซึ่งได้รวมอยู่ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 สว่นของผูถ้อืหุน้ของ

พีดีไอมีจำานวน 3,325 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสุทธิ 383 

ล้านบาทจากปีก่อน ซึ่งเป็นมาจากผลประกอบการ 

ที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2557
 
 เม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล

สำาหรับปี 2557 จากกำาไรสุทธิประจำาปีเป็นจำานวน 

90.40 ลา้นบาท โดยพดีไีอจะจา่ยเงนิปนัผลดงักลา่ว 

ในเดือนพฤษภาคม 2558 เมื่อผ่านการอนุมัติในที่

ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 

2558

กระแสเงินสดและค่าใช้จ่ายในการลงทุน
 กระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการดำาเนินงานของกลุ่มพีดีไอในปี 2557 มี

จำานวนทั้งสิ้น 1,682 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 10 ล้านบาทในปี 2556 ทั้งนี้

เป็นผลจากการดำาเนินการที่ดีขึ้นมากและสินค้าคงเหลือที่ลดลง

 

 ระหวา่งป ี2557 กลุ่มพดีไีอมีกระแสเงินสดเพือ่กจิกรรมลงทนุทัง้ส้ิน 1,061 

ล้านบาท เป็นการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงเงินฝากประจำา

จำานวน 800 ล้านบาท พีดีไอมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำารุงรักษาเครื่องจักรงาน

จำานวน 116.2 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนจำานวน 164.1 ล้านบาท จาก 

การตั้งสำารองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ่อเก็บกากแร่ ซึ่งรายจ่ายดังกล่าวจะหักกลบ

กับรายการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์และรายจ่ายการปิดบ่อมูลค่า 47.4 ล้านบาท 

และ 102.2 ล้านบาทตามลำาดับ ซึ่งแสดงอยู่ในกระแสเงินสดสุทธิจาก 

การดำาเนินงาน

 ในป ี2557 พดีไีอใชก้ระแสเงนิสดในกจิกรรมจดัหาเงนิทัง้ส้ิน 386.5 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่เป็นการชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำานวน 329.7 ล้านบาท และการ

จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปีก่อนจำานวน 67.8 ล้านบาท

 กลุม่พดีไีอสามารถรกัษาสถานะการเงนิทีม่ัน่คงจากงบการเงนิรวม ณ สิน้ป ี

2557 พีดีไอมีเงินสดสุทธิจำานวน 915 ล้านบาท และเงินลงทุนชั่วคราว 800 

ล้านบาท 
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สถานะทางการเงิน

ปี 2556 ปี 2557

ค่าเฉลี่ย

ราคาโลหะสังกะสีโลก (ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน) 1,910 2,162 
ราคาโลหะทองแดงโลก (ดอลลาร์สหรัฐต่อเมตริกตัน) 7,326 6,859 
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ 30.86 32.62 
ราคาโละสังกะสีโลก (บาทต่อเมตริกตัน) 58,962 70,526 
ราคาโลหะทองแดงโลก (บาทต่อเมตริกตัน) 226,117 223,761 

 ตัน 
ปี 2556

ล้านบาท
ตัน

ปี 2557

ล้านบาท

มูลค่าขายโลหะสังกะสี-สุทธิ 75,841 5,036 69,283 5,427 
มูลค่าขายโลหะทองแดง-สุทธิ 301 68 17 4 
มูลค่าขายกรดกำามะถัน 77,926 174 46,376 96 
มูลค่าขายโลหะเงิน 10,625 95 1,135 14 
รวมรายได้ของบริษัทฯ 5,372 5,541 

รายได้อื่น 10 6 

ค่าใช้จ่าย

ค่าโลหะสังกะสีที่ซื้อ 2,397 1,798 
ค่าโลหะเงินที่ซื้อ 36 9 
ค่าโลหะเพื่อทำาโลหะสังกะสีผสม 109 90 
ค่ากำามะถัน 236 255 
รวมต้นทุนวัตถุดิบ 2,779 2,152 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน 456 511 
ค่าใช้จ่ายพลังงาน 1,123 1,033 
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 73 50 
ค่าสารเคมี 253 237 
ค่าบริการ (ค่าขนส่งและค่าจ้างเหมา) 361 419 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 115 284 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 247 363 
รวมค่าใช้จ่าย 5,407 5,049 

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (33) 4 
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงินสุทธิ (5) 13 
กำาไรจากการขายสินทรัพย์ 0 0 
ขาดทุนจาการตั้งสำารอง (441) 0 
ผลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย (5) (4)
ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากบริษัทร่วม (14) 1 
ผลการดำาเนินงานสุทธิก่อนหักภาษี (522) 513 

ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล 0 (51)
ผลการดำาเนินงานสุทธิหลังหักภาษี (522) 461 

53



ความคืบหน้าในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ภูเทพ จำ กัด (Puthep)

 ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2543 บริษัท ภูเทพ 

จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ทำาสัญญาร่วมดำาเนิน

การกับบริษัท PanAust Ltd. (“PanAust”) และ 

บรษิทั PNA (Puthep) Pty Ltd. ประเทศออสเตรเลยี 

ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยและถอืหุน้ทัง้หมดโดย PanAust 

เพือ่ดำาเนินการสำารวจและทำาเหมืองแร่ทองแดงของ 

ภูเทพ จงัหวัดเลย ซึง่อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

ของประเทศไทย

 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม  2557 รายจา่ยในการสำารวจ 

และได้มาซึ่งแหล่งแร่ของภูเทพมียอดรวม 926 

ลา้นบาท ซึง่บรษิทั PNA (Puthep) เป็นผูล้งทนุหลกั 

และเปน็ผูใ้หเ้งินกูยื้มระยะยาวรวมดอกเบ้ียจำานวน 

584 ลา้นบาทกับโครงการตามสญัญาเงนิกู ้โดยการ

จ่ายชำาระคืนเงินกู้จะมาจากผลกำาไรของโครงการ

 

 แมว้า่รายงานการศกึษาข้อมูลราคาแรท่องแดง 

เงินลงทุนและค่าใช้จ่ายดำาเนินงานต่างๆ ได้ยืนยัน

ความคุม้ค่าในเชงิพาณชิย ์อยา่งไรกต็าม การดำาเนนิ 

การขอสมัปทานเหมอืงแรย่งัคงมคีวามยากลำาบาก

อย่างมากซึ่งเป็นผลจากทัศนคติในเชิงลบต่อการ

ทำาเหมืองแร่ในประเทศของชุมชนในจังหวัดเลย 

ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการขั้นตอนดังกล่าวให้

แล้วเสร็จได้ 

 จากสถานการณด์งักลา่ว ในป ี2556 ภเูทพจงึได้

หยุดการดำาเนินการสำารวจของโครงการและได้ตั้ง

สำารองค่าเผื่อการลดมูลค่าค่าใช้จ่ายในการสำารวจ 

ที่ได้บันทึกไว้ และพีดีไอได้เริ่มเจรจากับ PNA 

(Puthep) ซึง่เปน็ผูถ้อืหุน้ในภเูทพ เพือ่หยดุดำาเนิน

กิจการของบริษัท ภูเทพ จำากัด ในอนาคตอันใกล้

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี (ประเทศลาว) จำ กัด  (PDIL)

 ในปี 2555 ฝ่ายบริหารของพีดีไอได้ทบทวนประเมินโครงการสำารวจแร่ใน

ประเทศลาว และได้ข้อสรุปว่าหากดำาเนินการโครงการต่อไปจะมีค่าใช้จ่ายใน

การลงทนุสำารวจเพิม่ขึน้มาก พดีไีอจงึตดัสนิใจหยดุกจิกรรมการสำารวจทัง้หมด

และตั้งสำารองลดมูลค่าค่าใช้จ่ายในการสำารวจโครงการดังกล่าวจำานวน 107 

ล้านบาท ในปี 2555 

 ปี 2556 พีดีไอได้รับการติดต่อจากผู้ลงทุนที่สนใจจะลงทุนและพัฒนา

โครงการต่อ และอยู่ระหว่างการเจรจา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 การเจรจา

ดงักลา่วยงัคงดำาเนนิการอยูแ่ละคาดวา่จะไดข้อ้สรปุบางประเดน็ภายในป ี2558

บริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จำ กัด (PDI Materials)

 บรษิทั เซาท ์อสี เอเชยี เมทลัส ์จำากดั ซึง่ถอืหุน้ทัง้หมดโดยบรษิทั ผาแดง 

พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จำากัด เมื่อ

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 เพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ของกลุ่มพีดีไอในการดำาเนิน

ธุรกิจโลหะสังกะสีและโลหะอื่นๆ ในอนาคต
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บริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำ กัด (PDI Energy)

 บริษัท ผาแดง อินเตอร์ไมน่ิง จำากัด ซึ่งถือหุ้น

ทั้งหมดโดยบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) 

ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำากัด เมื่อ

วนัที ่12 พฤษภาคม 2557 เพือ่รองรับแผนกลยทุธข์อง

กลุ่มพีดีไอในการดำาเนินธุรกิจพลังงานทดแทน 

 ตัง้แตป่ ี 2556 พดีไีอไดด้ำาเนนิการศกึษาความเปน็

ไปได้ของโครงการต่างๆ ที่มีีศักยภาพ อย่างไรก็ตาม  

พีดีไอยังไม่มีการลงทุนโครงการใดๆ เนื่องจากยังมี

ความไม่ชัดเจนในเรื่องกฎระเบียบ สัมปทาน และ

ใบอนุญาตต่างๆ พีดีไอคาดว่ากฎระเบียบต่างๆ จะมี

ความชัดเจนในระยะเวลาอันใกล้
     บริษัท พีดีไอ อีโค จำ กัด (PDI Eco)

 บริษัท พีดีไอ อีโค จำากัด ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 

เพื่อรองรับแผนกลยุทธ์ของกลุ่มพีดีไอในการดำาเนินธุรกิจการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำ กัด 

 พดีไีอไดใ้หเ้งนิกูย้มืจำานวน 105 ลา้นบาท แกบ่รษิทั แม่สอดพลังงานสะอาด จำากดั (MCE) ตามสัญญาเงินกูล้งวนัที ่5 ตลุาคม  2554 

ซึ่งเงินกู้ยืมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำาเนินงานของแม่สอดพลังงานสะอาด ในปี 2557 แม่สอดพลังงานสะอาด 

มีผลประกอบการดีขึ้นร้อยละ 30 จากปีก่อน โดยมีกำาไรสุทธิจำานวน 3.1 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ยังต้องบริหารจัดการสภาพคล่อง 

ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนปริมาณอ้อยในพื้นที่
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การระบุและบรรเทาความเสี่ยง
ในการด�าเนินธุรกิจใหม่สีเขียว 
 ในปี 2557 พีดีไอได้ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่

มุ่งลงทุนอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อสร้างการเติบโต

อย่างยั่งยืน ได้แก่ พีดีไอ แมททีเรียล  พีดีไอ อีโค

และพีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ซึ่งจะดำาเนินธุรกิจเกี่ยวกับ 

ผลิตภัณฑ์โลหะที่มีมูลค่าเพิ่ม การจัดการกาก 

ของเสียอุตสาหกรรม และการผลิตพลังงาน

ทดแทนโครงการใหม่ทัง้หมดยงัมคีวามไม่แน่นอน 

และมีความเสีย่ง พีดไีอใช้การบรหิารความเสีย่งเป็น 

ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อดำาเนินการให้บรรลุผล

สำาเร็จขององค์กร และกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ยังช่วย

สร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่พดีไีอในการบรหิารค่าใช้จ่าย

ให้เหมาะสมกับผลการดำาเนินงานที่ตั้งเป้าหมาย

ไว้ พีดีไอมีจุดมุ่งหมายที่จะระบุและลดความเสี่ยง

ในโครงการต่างๆ ที่ดำาเนินการอยู่อย่างต่อเน่ือง  

เช่นเดยีวกบัความเสีย่งทีเ่พิม่ขึน้จากการลงทนุในธรุกจิใหม่สเีขยีว เพือ่บรรเทา

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำาคัญของ 

พีดีไอ มีดังนี้ 

•	ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อ  

 ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อที่สำาคัญของพีดีไอ ได้แก่ ลูกหนี้การค้า พีดีไอ 

ได้ดำาเนินการเก็บข้อมูลการจ่ายเงินและประเมินความสามารถในการชำาระ

หนี้ของลูกค้าก่อนที่จะให้วงเงินสินเชื่อ สำาหรับลูกค้าที่ไม่มีการเรียกเก็บเงิน 

ล่วงหน้าก่อนส่งสินค้า ไม่มีการวางหนังสือคำ้าประกันโดยธนาคาร หรือวาง

หนังสือรับรองการชำาระเงินค่าสินค้า พีดีไอได้บริหารความเสี่ยงทางสินเชื่อ 

โดยใช้บรกิารการประกนัภยัสนิเชือ่ทางการค้า และมแีผนการตรวจสอบประจำาปี 

เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ของพีดีไอเป็นไปอย่าง

เหมาะสมถูกต้อง

การประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ 
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•	ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์

 ในการดำาเนินธุรกิจตามปกติ พีดีไอได้รับ 

ผลกระทบจากความผันผวนของราคาสินค้าใน

ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ โดยพีดีไอได้ทำาธุรกรรม

ป้องกันความเสี่ยงด้านราคาที่เกิดขึ้นตั้งแต่การ

ซื้อวัตถุดิบแร่จนถึงการขายโลหะสังกะสี เพื่อให้

ครอบคลุมความเส่ียงในการขายโลหะสังกะสีที่

ผลิตได้ 

 ในปี 2557 พีดีไอได้ดำาเนินการซ้ือขายโลหะ

ล่วงหน้า (Strategic Hedging) เป็นจำานวนทั้งสิ้น 

26,300 เมตริกตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของ 

การผลิตของเหมืองแม่สอดในปี 2557 การซื้อขาย

โลหะสังกะสีล่วงหน้านี้เป็นมาตรการประกันรายได้

ของพีดีไอจากความผันผวนของราคาโลหะสังกะสี

โลกและอตัราแลกเปลีย่นระหว่างเงนิดอลลาร์สหรฐั

และเงินบาท ซึ่งเป็นการประกันรายได้ของพีดีไอ

ระดับหนึ่ง พีดีไอจะได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

ตามที่คาดหวังและป้องกันผลกระทบหากราคา

โลหะสังกะสีโลกลดลง ขณะเดียวกันพีดีไอจะไม่ได้ 

ผลตอบแทนเพ่ิมเตมิหากราคาโลหะสงักะสโีลกปรบั

สูงขึ้นกว่าราคาที่ขายล่วงหน้าไว้แล้ว ซึ่งนโยบาย 

การซือ้ขายล่วงหน้าน้ียงัคงดำาเนินการอย่างต่อเน่ือง 

ในปี 2558 ท้ังน้ี การดำาเนนิการซ้ือขายโลหะล่วงหน้านี้ 

ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 

•	ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

 พดีไีอมคีวามเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศในการขาย การซื้อและการกู้ยืมที่เป็น

เงินตราต่างประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นการซื้อขาย 

ด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรฐั พดีไีอได้บรหิารความเสีย่ง 

ดังกล่าวด้วยการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐไว้ 

บางส่วนและทำาสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า

บางส่วน 

•	ความเสี่ยงด้านการส�ารวจแหล่งแร่

 เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าแร่จากเหมืองแม่สอดจะหมดลงในอีกไม่กี่ปี

ข้างหน้า พีดีไอได้พยายามหาแหล่งวัตถุดิบต้นทุนตำ่าจากต่างประเทศท้ังแร่

สังกะสีซัลไฟด์ แร่สังกะสีซิลิเกต และวัตถุดิบสังกะสีออกไซด์เพื่อทดแทนแร่

จากเหมืองแม่สอด พีดีไอยังได้มุ่งมั่นวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการล้างสังกะสี

ออกไซด์และกระบวนการสกัดแร่ให้สามารถใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนตำ่าและ

สามารถจัดหาได้ง่ายในตลาดโลกมากขึ้น

 

 พดีไีอและบริษทัย่อยได้หยดุดำาเนนิกจิกรรมสำารวจแหล่งแร่ในปี 2557  โดย

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ถกูตัง้พกัไว้ในบญัชแีละถกูตดัจำาหน่ายตามความเป็นไปได้

ของการพัฒนาแหล่งแร่  

•	ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 เหมืองแม่สอดและโรงถลุงแร่สังกะสีของพีดีไอดำาเนินการภายใต้ประทาน

บัตรและใบอนุญาตที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์

มาตรฐาน ความเส่ียงด้านสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการทำางานได้

รับการประเมินและควบคุมดูแลตามมาตรฐานทุกประการ

 

 พีดีไอยังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการฟื้นฟูสภาพเหมืองผาแดงและ 

กองทนุประกนัความเสีย่งต่อสิง่แวดล้อมเหมอืงผาแดงเพือ่เพิม่ความรบัผดิชอบ 

ต่อส่ิงแวดล้อม นอกจากนี ้ฝ่ายจดัการยงัได้ประมาณการและเตรียมค่าใช้จ่าย

ที่จำาเป็นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านระเบียบและข้อกฎหมายเกี่ยวกับ 

สิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจเกิดขึ้นไว้อย่างเพียงพอ

•	โครงการใหม่

 พดีไีอได้เร่ิมขยายการลงทนุสู่ธรุกจิสีเขยีว  โครงการใหม่ทัง้หมดได้ศึกษา

การประเมินความเสี่ยงตามขั้นตอนมาตรฐานในการระบุความเสี่ยงต่างๆ ท่ี

อาจเกิดขึ้นในทุกพื้นของโครงการไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิค การเงิน และ

มีการเสนอมาตรการในการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นข้อมูล

ได้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการตัดสินใจดำาเนินการต่อไป
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คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการวางแผน
การดำ เนินงาน คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน ปี 2557

พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน

อาสา สารสิน
ประธานกรรมการ

ฟรานซิส แวนเบลเลน
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ

และกรรมการวางแผนการด�าเนินงาน
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พินิต วงศ์มาศา
กรรมการอิสระ

กรรมการวางแผน

การด�าเนินงาน และ

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน

คาเรล วินค์
กรรมการอิสระ และ

กรรมการวางแผน

การด�าเนินงาน

วินัย วามวาณิชย์
กรรมการอิสระ และ

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

อัศวิน คงสิริ
กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทน
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1 อาสา 
 สารสิน
 อายุ 78 ปี
 ประธานกรรมการ

2 ฟรานซิส
 แวนเบลเลน
 อายุ  56 ปี
 กรรมการ
 กรรมการผู้จัดการ
 และกรรมการวางแผน 
 การด�าเนินงาน

3 พารณ
 อิศรเสนา ณ อยุธยา
 อายุ 87 ปี  
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ และ 
 ประธานกรรมการสรรหาและ 
 พิจารณาผลตอบแทน

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�าแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน • ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร 
จำากัด (มหาชน) • กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการตรวจสอบ   
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบันอื่น • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่ จำากัด • ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จำากัด • ประธาน
กรรมการ อมตะสปริง คันทรี่ คลับ • ประธานกรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำากัด • ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว 
เพื่อมิตรภาพ • รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำาปะหลังแห่งประเทศไทย • กรรมการ บริษัท ไทยนำ้าทิพย์ จำากัด • ประธาน
กรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร์ เอเซีย จำากัด
ประสบการณ์การท�างาน • ประธานผู้บริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) • อธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ  
• เอกอัครราชทูตไทยประจำาประเทศเบลเยียม และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำาประชาคมเศรษฐกิจยุโรป • อธิบดีกรมการเมือง กระทรวง 
การต่างประเทศ • ปลดักระทรวงการต่างประเทศ • เอกอคัรราชทตูไทยประจำาประเทศสหรฐัอเมรกิา • รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ
• ประธานการประชมุ Asia-Europe Business Forum (AEBF) คร้ังท่ี 2 • รองประธานกรรมการและท่ีปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
• กรรมการ บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน) • นายกสมาคมไทย-ลาว • ราชเลขาธิการ
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 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 ประเทศสหรัฐอเมริกา • Strategic Innovation Management, Insead, 
Fontainebleau ประเทศฝรั่งเศส • Business Excellence Assessment, EFQM, Brussels ประเทศเบลเยียม • สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบันอื่น • ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จำากัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย • Chairman of the Supervisory Board, 
GMM Quartz, Berlin ประเทศเยอรมนี • กรรมการ หอการค้าเบลเยียม-ลักเซมเบอร์ก/ไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย • กรรมการ บริษัท 
แม่สอดพลังงานสะอาด จำากัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย • กรรมการ บริษัท ภูเทพ จำากัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย • กรรมการ บริษัท GMM 
Quartz, Antwerp ประเทศเบลเยียม • กรรมการ บริษัท OMM, Aydin ประเทศตุรกี
ประสบการณ์การท�างาน • Manager Special Metals Refinery, Umicore, Hoboken ประเทศเบลเยยีม • 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 
• Managing Director, GMM Quartz, Antwerp ประเทศเบลเยียม
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

คณุวฒุกิารศกึษา • ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร์ (วศิวกรรมเคร่ืองกล)  Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศสหรฐัอเมรกิา
การอบรม • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Compensation Committee - หลักสูตร The Characteristics 
of Effective Directors - หลักสูตร Improving the Quality of  Financial Reporting - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)                                 
รุ่นที ่4/2546 - หลักสูตรบทบาทคณะกรรมการในการกำาหนดนโยบายค่าตอบแทน • ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย - หลกัสตูรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ...ความคาดหวังที่เพิ่มและความรับผิดชอบที่ขยาย
ต�าแหน่งปัจจบุนัในบรษิทัจดทะเบยีน • กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิทั สมัมากร จำากัด 
(มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบันอื่น • กรรมการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ • ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ • ประธาน 
บริษัท มิตรเทคนิคคัล คอนซัลแทนต์ จำากัด • ผู้อำานวยการใหญ่ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ของมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ี• รองประธาน มลูนธิไิทยคม • กรรมการ บรษิทั โรงแรมปาร์คนายเลศิ จำากดั • กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ สภากาชาดไทย • กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ (กพข.) • กรรมการ สภามหาวทิยาลยั
ราชภัฏเชียงใหม่ • นายกสภามหาวิทยาลัยชินวัตร • ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ • กรรมการ คณะกรรมการ
สรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ประสบการณ์การท�างาน • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) • ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย         
• วุฒิสมาชิกและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ • ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม วุฒิสภา • กรรมการ สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ • กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) • กรรมการ สภาการศึกษาแห่งชาติ                
• ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่  28 เมษายน 2537
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รายงานประจำ ปีและรายงานความยั่งยืน 2557 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ กัด (มหาชน)



4 คาเรล
 วินค์
 อายุ 76 ปี  
 กรรมการอิสระ และ
 กรรมการวางแผน
 การด�าเนินงาน

5 วินัย
 วามวาณิชย์
 อายุ 74 ปี
 กรรมการอิสระ และ
 ประธานคณะกรรมการ
 ตรวจสอบ

6 อัศวิน
 คงสิริ
 อายุ 69 ปี 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ และ
 กรรมการสรรหาและ
 พิจารณาผลตอบแทน

7 พินิต 
 วงศ์มาศา
 อายุ 70 ปี  
 กรรมการอิสระ
 กรรมการวางแผน
 การด�าเนินงาน และ
 กรรมการสรรหาและ
 พิจารณาผลตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา • Master’s Degree in Electrical and Mechanical Engineering, Katholieke Universiteit • Leuven (KUL) ประเทศ
เบลเยียม • Master of Business Administration, Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ต�าแหน่งปัจจุบัน • Director, La Monnaie Opera House • Coordinator European Commission ERTMS, for Railway Transport                     
• Director, Tessenderlo Chemicals ประเทศเบลเยียม • Director, Nyrstar N.V., ประเทศเบลเยียม • Senior Advisor, Roland Berger 
Consultants ประเทศเยอรมนี
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 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่  13 กรกฎาคม 2543

คุณวุฒิการศึกษา • ประกาศนียบัตรวิชาชีพนักบัญชี CPA ประเทศออสเตรเลีย
การอบรม • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advance Audit Committee Program 2013 - หลักสูตร Chartered 
Director Class 2007 - หลักสูตร Audit Committee Program 2007 - หลักสูตร DCP Refresher Course - หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP), 2001 - หลักสูตร Chairman 2000 - หลักสูตร Creating a Strategic Direction
ต�าแหน่งปัจจุบัน • กรรมการ บริษัท พลังโสภณ จำากัด • กรรมการ บริษัท คอนทิเนนทอล ปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำากัด
ประสบการณ์การท�างาน • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ • บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำากัด (มหาชน) • กรรมการบริหาร 
บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำากัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิเทอนัล ปิโตรเคมีคอล จำากัด • ประธานกรรมการบริหาร เครือบริษัท     
แอควาสตาร์
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) 0.0035 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2541

คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขา Philosophy, Politics and Economics มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
การอบรม • Banff School of Advanced Management, Alberta ประเทศแคนาดา • การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 
รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 5/2001 - หลักสูตร  
Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 11/2001
ต�าแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน • ประธานกรรมการ บริษัท ช. การช่าง จำากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท บริการเชื้อเพลิง   
การบินกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท โอเอชทีแอล จำากัด (มหาชน) (โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล) • กรรมการอิสระ 
บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำากัด (มหาชน)
ต�าแหน่งปัจจุบันอื่น • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโอริกซ์ลิสซิ่ง จำากัด • ประธานกรรมการ Ton Poh Thailand Fund 
ประสบการณ์การท�างาน • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย • กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์-
แห่งประเทศไทย • ประธานกรรมการ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำากัด (มหาชน) • รองประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด 
(มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำากัด • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ • กรรมการและกรรมการบริหาร  
ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) • กรรมการอิสระ บริษัท ไทยเรตติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำากัด • กรรมการและกรรมการบริหาร 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) • กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524

คุณวุฒิการศึกษา • M.S. (Ind. Mgt.), Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • Advanced Management Program, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2001
ต�าแหน่งปัจจุบัน • กรรมการอิสระ กรรมการวางแผนการดำาเนินงาน และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี 
จำากัด (มหาชน)
ประสบการณ์การท�างาน • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) • กรรมการผู้จัดการและประธานผู้บริหาร 
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) • กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคูโบต้า อุตสาหกรรม จำากัด • กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตซีแพค จำากัด
สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ร้อยละ) - ไม่มี 
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่  1 มิถุนายน 2542

หมายเหตุ: กรรมการบริษัทที่ลาออกหรือครบวาระในระหว่างปี 2557 อยู่ในหน้า 133
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ฟรานซิส แวนเบลเลน 
กรรมการผู้จัดการ

เทียนชัย สิงหการ
ผู้อ�านวยการเหมือง

มาโนช จรูญวุฒิธรรม 
ผู้อ�านวยการโรงงานตาก

สุรินทร์ ตันติเจริญเกียรติ
ผู้อ�านวยการ - ตรวจสอบภายใน 

เลขานุการบริษัท

ชยะ หัสดิเสวี
ผู้อ�านวยการ - การค้า

คณะผู้บริหาร

62



วรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์
ผู้อ�านวยการ - การเงิน

อรรณพ ตังคณานุกูลชัย
ผู้อ�านวยการ - ประสานงานราชการ

และกฎหมาย

ชิตชัย ทวีพาณิชย์
ผู้อ�านวยการ - ทรัพยากรบุคคล

โพธิ์ทอง พิพัฒน์ไพบูลย์
ผู้อ�านวยการ - ซ่อมบ�ารุง

สยาม ดาวมณี
ผู้อ�านวยการ - นวัตกรรม

กระบวนการและเทคโนโลยี

ผู้อ�านวยการโรงงานระยอง
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
 ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 

กรรมการอิสระจำานวน 3 คน โดยมีนายวินัย  

วามวาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายอัศวิน คงสิริ และนายพารณ อิศรเสนา ณ 

อยุธยา เป็นกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ 

ได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ ได้ รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท สอดคล้องกับกฎบัตร 

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการเสนอแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีสำาหรับปี 2558

 ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มี 

การประชุมรายไตรมาสร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่าย

ตรวจสอบภายในและฝา่ยบรหิาร เพือ่รว่มสอบทาน

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษัิทซ่ึงไดจั้ด

ทำาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย 

และสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินระหว่างประเทศ โดยคำานึงถึงความถูกต้อง

ตามข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตาม

กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดม้กีารประชมุรว่มกบั

ผู้สอบบญัชโีดยไมม่ฝีา่ยจัดการเขา้รว่มประชมุดว้ย 

เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลในการจัด

ทำางบการเงินและขอ้มลูพฤตกิรรมทีจ่ะสอ่ไปในทาง

ทุจริตของฝ่ายบริหาร  

 คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการหารือกับ

ฝา่ยตรวจสอบภายในและฝา่ยบรหิาร เพือ่ประเมนิ

ระบบการควบคมุภายใน โดยใช้ผลจากรายงานของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงขั้นตอน

การทำางาน เพือ่ใหร้ะบบการควบคมุมีประสทิธภิาพ

และประสิทธิผล  นำาไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อ

เนื่องและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2557 ส่วนงานที่ได้รับประโยชน์จากงาน 

ตรวจสอบและปรับปรุงการควบคุมภายใน ได้แก่ กระบวนการจัดหาแร่ 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงการซื้อขายโลหะล่วงหน้า การจัดการสินทรัพย์ 

การบริหารจัดการทางการเงิน และการจัดการระบบขนส่ง 

 นอกเหนือจากระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับ 

มอบหมายใหด้แูลดา้นการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ดว้ย ในสภาพแวดลอ้ม 

ที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา บริษัทฯ ได้เน้นมาตรการการป้องกันความเสี่ยง

และการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นจาก

ปจัจยัภายใน การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ และปจัจยัภายนอกอืน่ๆ รวมถงึ 

ความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในธุรกิจสีเขียวใหม่ สำาหรับปี 2557  

ต่อเนื่องถึงปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการประเมินความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นไป

ที่การทุจริต และการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งเพิ่มเติมจากความเสี่ยงในการ

ดำาเนินงานตามปกติ

 ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การดำาเนินงานของ

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) เป็นไปอย่างเหมาะสม และไม่พบ 

จุดอ่อนของระบบควบคุมภายในที่เป็นไปอย่างมีสาระสำาคัญ นอกจากนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ดูแลในประเด็นของการทำารายการระหว่างกัน

เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้นำาเสนอคณะกรรมการบริษัท ขอ 

ความเห็นชอบในการขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งต้ังนางณฐพร พันธ์ุอุดม 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 และ/หรือนายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชี 

รบัอนญุาต เลขที ่4298  และ/หรอืนายพสิฐิ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

เลขที่ 4095 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำากัด เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี  2558 ด้วย

(นายวินัย  วามวาณิชย์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12 มีนาคม 2558
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งบการเงิน

เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการของบริษัท 
ผาแดงอินดัสทรี จำ กัด (มหาชน)
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะบริษัทของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด 

(มหาชน) และบริษทัยอย และของเฉพาะของบริษทั 

ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

สวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง

สวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสด

รวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะบรษิทัสาํหรบัปสิน้สดุ

วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี

ที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
 ผูบริหารเปนผูรบัผดิชอบในการจดัทาํและการนาํ

เสนองบการเงินเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวา

จําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจาก

การแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ

สําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
 ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็น

ตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของ

ขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบัญช ีซึง่กาํหนดใหขาพเจาปฏบิตัิ

ตามขอกาํหนดดานจรรยาบรรณ รวมถงึวางแผนและ

ปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยาง

สมเหตุสมผลวางบการเงนิปราศจากการแสดงขอมลู

ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

 การตรวจสอบรวมถึงการใชวธิกีารตรวจสอบเพือ่

ใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวน

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับ

ดลุยพินจิของผูสอบบัญช ีซึง่รวมถงึการประเมินความเสีย่งจากการแสดงขอมลูที่

ขดัตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคญัของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรอื

ขอผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลาว ผูสอบบญัชพีจิารณาการควบคมุ

ภายในทีเ่กีย่วของกบัการจดัทําและการนาํเสนองบการเงนิโดยถกูตองตามทีค่วร

ของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใช

เพือ่วตัถปุระสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธผิลของการควบคุมภายในของ

กิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี

ที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดย

ผูบริหาร รวมท้ังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

 ขาพเจาเชือ่วาหลกัฐานการสอบบญัชีทีข่าพเจาไดรบัเพยีงพอและเหมาะสม

เพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

 

ความเห็น
 ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้แสดง

ฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี 

จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และผลการดําเนินงานรวม

และผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะบรษิทัสาํหรบัปสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูตองตามทีค่วรในสาระสาํคญัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ชาญชัย ชัยประสิทธิ์

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส 

เอบีเอเอส จํากัด

กรุงเทพมหานคร

20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557

บาท

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

บาท

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557

บาท

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

บาท

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 914,927,885 679,285,633 741,125,578 534,625,583

เงินลงทุนชั่วคราว 7 800,000,000 - 800,000,000 -

ลูกหนี้การคา 8 286,769,252 300,307,845 286,059,008 299,662,016

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 26 (ง) - - - 14,926,497

สินคาคงเหลือ 9 1,734,189,154 2,211,754,503 1,734,189,154 2,211,754,503

ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ 65,173,269 164,317,756 64,194,899 163,383,499

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวของกนั 26 (จ) - - 66,444 90,202

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 11,591,998 7,869,281 8,474,718 7,166,549

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 3,812,651,558 3,363,535,018 3,634,109,801 3,231,608,849

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกนั 26 (ฉ) - - 477,630 -

เงินลงทุนในบริษัทยอย 26 (ก) - - 117,549,925 80,000,000

เงินลงทุนในบริษัทรวมคา 26 (ก) 56,887,175 55,790,538 236,249,800 236,249,800

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทรวมคา 26 (ก) 105,000,000 105,000,000 105,000,000 105,000,000

ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ 10 1,358,486,212 1,533,092,293 1,361,316,034 1,534,816,033

คาใชจายในการสํารวจและไดมาซึ่งแหลงแร 11 19,529,937 26,962,570 19,529,937 26,962,570

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบญัชี 12 129,792,121 114,596,606 15,195,515 -

สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่

 - คาฟนฟูสภาพเหมืองรอตัดบัญชี 13 (ก) 48,339,825 21,189,606 48,339,825 21,189,606

- คาประกนัความเส่ียงตอสิ่งแวดลอม

 รอตัดบญัชี 13 (ข) 8,622,852 13,045,286 8,622,852 13,045,286

 - อื่น ๆ 13 (ค) 10,769,862 2,687,655 2,062,860 2,541,469

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,737,427,984 1,872,364,554 1,914,344,378 2,019,804,764

รวมสินทรัพย 5,550,079,542 5,235,899,572 5,548,454,179 5,251,413,613
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557

บาท

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

บาท

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557

บาท

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 14 503,481,882 826,635,779 503,481,882 826,635,779

เจาหน้ีการคา 187,694,346 304,316,132 186,647,175 318,172,297

คาไฟฟาคางจาย 194,047,406 190,811,384 194,047,406 190,811,384

เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เกี่ยวของกนั 26 (ช) - - 374,420 668,362

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 63,909,799 102,970 63,667,146 -

หนี้สินหมุนเวียนอืน่ 18 154,580,954 85,086,440 150,242,634 80,099,429

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,103,714,387 1,406,952,705 1,098,460,663 1,416,387,251

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอื่น 26 (ญ) 514,770,588 503,841,740 - -

ดอกเบี้ยคางจาย - กิจการอ่ืน 26 (ญ) 69,141,292 69,141,292 - -

ประมาณการหนี้สินคดีแคดเมียม 28 27,000,000 27,000,000 27,000,000 27,000,000

สํารองหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟนฟู

 สิ่งแวดลอม 16 390,327,856 181,211,191 390,327,856 181,211,191

สํารองคาใชจายผลประโยชนพนักงาน 17 119,912,183 105,502,928 119,888,183 103,124,126

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,121,151,919 886,697,151 537,216,039 311,335,317

รวมหนีส้ิน 2,224,866,306 2,293,649,856 1,635,676,702 1,727,722,568

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

บาท

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2556

บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

สวนของผูถือหุน

ทนุเรือนหุน

ทุนจดทะเบียน

 หุนสามัญ 226,000,000 หุน 

  มูลคาหุนละ 10 บาท 2,260,000,000 2,260,000,000

ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

 หุนสามัญ 226,000,000 หุน

  มูลคาหุนละ 10 บาท - ชําระเต็มจํานวน 20 2,260,000,000 2,260,000,000

สวนเกินมูลคาหุน 20 602,413,600 602,413,600

ผลสะสมจากการแปลงคา (8,362,167) -

กําไรสะสม

 จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 21 226,000,000 226,000,000

 ยงัไมไดจัดสรร 55,964,001 435,277,445

รวมสวนของบริษัทใหญ 3,136,015,434 3,523,691,045

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคมุ (193,765,718) -

รวมสวนของผูถือหุน 2,942,249,716 3,523,691,045

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 5,235,899,572 5,251,413,613

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557

บาท

2,260,000,000

2,260,000,000

602,413,600

(7,133,551)

226,000,000

442,295,060

3,523,575,109

(198,361,873)

3,325,213,236

5,550,079,542

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557

บาท

2,260,000,000

2,260,000,000

602,413,600

-

226,000,000

824,363,877

3,912,777,477

-

3,912,777,477

5,548,454,179

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ
พ.ศ. 2556

บาท

พ.ศ. 2556

บาท

รายไดจากการขายและบริการ 5,466,270,554 5,453,095,903

ตนทุนขายและบริการ (5,175,942,082) (5,168,107,296)

กําไรขั้นตน 290,328,472 284,988,607

รายไดอืน่จากการดําเนินการ 23,614,783 21,646,098

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน (31,470,926) (39,902,618)

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร 5,159,073 5,446,863

กําไรกอนคาใชจาย 287,631,402 272,178,950

คาใชจายในการขาย (72,365,344) (72,365,344)

คาใชจายในการดําเนินการและการบริหาร (1,231,294,239) (433,753,822)

รวมคาใชจาย (1,303,659,583) (506,119,166)

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (1,016,028,181) (233,940,216)

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมคา

ซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 26 (ก) (14,148,559) -

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได (1,030,176,740) (233,940,216)

ตนทุนทางการเงิน (8,710,431) (8,710,431)

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (1,038,887,171) (242,650,647)

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 23 114,319,840 -

กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป (924,567,331) (242,650,647)

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น

(ขาดทุน) กําไร จากการประมาณการ

 โครงการผลประโยชน

  ตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย 17 7,929,871 7,929,871

ผลตางจากการแปลงคา (8,362,167) -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (924,999,627) (234,720,776)

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป

สวนที่เปนของบริษัทใหญ (521,700,072) (242,650,647)

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (402,867,259) -

(924,567,331) (242,650,647)

การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

สวนที่เปนของบริษัทใหญ (522,132,368) (234,720,776)

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (402,867,259) -

(924,999,627) (234,720,776)

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (2.31) (1.07)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2.05

456,884,383

-

456,884,383

463,882,427

-

463,882,427

พ.ศ. 2557

บาท

5,581,749,637

(4,735,369,037)

846,380,600

23,941,372

6,200,198

1,368,458

877,890,628

(39,779,719)

(316,206,282)

(355,986,001)

521,904,627

-

521,904,627

(6,630,983)

515,273,644

(51,391,217)

463,882,427

(6,998,044)

-

456,884,383

2.04

455,357,626

(4,596,155)

450,761,471

461,127,054

(4,596,155)

456,530,899

พ.ศ. 2557

บาท

5,593,073,716

(4,741,452,867)

851,620,849

25,880,764

3,958,151

1,368,458

882,828,222

(39,779,719)

(329,173,493)

(368,953,212)

513,875,010

1,096,637

514,971,647

(6,630,983)

508,340,664

(51,809,765)

456,530,899

(6,998,044)

1,228,616

450,761,471
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ

กําไรสะสม

หมายเหตุ
สวนเกิน

มูลคาหุน

บาท

จัดสรรแลว

สํารองตาม

กฎหมาย

บาท

รวมสวนของ

ผูถือหุน 

บริษัทใหญ

บาท

รวมสวนของ

ผูถือหุน

บาท

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1  

มกราคม พ.ศ. 2557 602,413,600 226,000,000 3,136,015,434 2,942,249,716

กําไรสําหรับป - - 461,127,054 456,530,899

เงินปนผลจาย 24 - - (67,797,951) (67,797,951)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ขาดทุนจากการประมาณการ 
 โครงการผลประโยชน     
  ตามหลักคณิตศาสตร 
   ประกันภัย - - (6,998,044) (6,998,044)

ผลตางจากการแปลงคา,

 สุทธิทางภาษี - - 1,228,616 1,228,616

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ
 สําหรับป - - 387,559,675 382,963,520

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 602,413,600 226,000,000 3,523,575,109 3,325,213,236

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2556 602,413,600 226,000,000 3,658,147,802 3,867,249,343

ขาดทุนสําหรับป - - (521,700,072) (924,567,331)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กําไรจากการประมาณการ
  โครงการผลประโยชนตาม 

  หลักคณิตศาสตรประกันภัย - - 7,929,871 7,929,871

ผลตางจากการแปลงคา, 
 สุทธิทางภาษี - - (8,362,167) (8,362,167)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็
สําหรับป - - (522,132,368) (924,999,627)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่  

31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 602,413,600 226,000,000 3,136,015,434 2,942,249,716

ทุนที่ออกและ

เรียกชําระ

แลว

บาท

2,260,000,000

-

-

-

-

-

2,260,000,000

2,260,000,000

-

-

-

-

2,260,000,000

ผลสะสมจาก

การแปลงคา

บาท

(8,362,167)

-

-

-

1,228,616

1,228,616

(7,133,551)

-

-

-

(8,362,167)

(8,362,167)

(8,362,167)

ยังไมได

จัดสรร

บาท

55,964,001

461,127,054

(67,797,951)

(6,998,044)

-

386,331,059

442,295,060

569,734,202

(521,700,072)

7,929,871

-

(513,770,201)

55,964,001

สวนไดเสียท่ี

ไมมีอํานาจ

ควบคุม

บาท

(193,765,718)

(4,596,155)

-

-

-

(4,596,155)

(198,361,873)

209,101,541

(402,867,259)

-

-

(402,867,259)

(193,765,718)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กําไรสะสม

หมายเหตุ
สวนเกนิ
มูลคาหุน
บาท

ยังไมไดจัดสรร
บาท

ยอดคงเหลือตนป ณ วันท่ี  

 1 มกราคม พ.ศ. 2557  602,413,600  435,277,445

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -  463,882,427

เงินปนผลจาย 24 -  (67,797,951)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ขาดทุนจากการประมาณการ 

  โครงการผลประโยชน 

   ตามหลักคณิตศาสตร 

    ประกันภัย -  (6,998,044)

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป -  389,086,432

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  602,413,600  824,363,877

ยอดคงเหลือตนป ณ วันท่ี 1  

 มกราคม พ.ศ. 2556  602,413,600  669,998,221

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -  (242,650,647)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

 กําไรจากการประมาณการ

  โครงการผลประโยชน

     ตามหลักคณิตศาสตร 

    ประกันภัย -  7,929,871

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป -  (234,720,776)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556  602,413,600  435,277,445

ทุนท่ีออกและ
เรียกชําระแลว

บาท

2,260,000,000

-

-

-

-

2,260,000,000

2,260,000,000

-

-

-

2,260,000,000

จัดสรรแลว
สํารองตาม
กฎหมาย
บาท

226,000,000

-

-

-

-

226,000,000

226,000,000

-

-

-

226,000,000

รวมสวนของ
ผูถือหุน
บาท

3,523,691,045

463,882,427

(67,797,951)

(6,998,044)

389,086,432

3,912,777,477

3,758,411,821

(242,650,647)

7,929,871

(234,720,776)

3,523,691,045

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
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งบกระแสเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ
พ.ศ. 2556

บาท
พ.ศ. 2556

บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (1,038,887,171) (242,650,647)

รายการปรับปรุง :ุ

ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ 27,212,123 38,791,790

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 22 278,967,387 278,506,520

ดอกเบี้ยจาย 8,710,431 8,710,431

ดอกเบี้ยรบั (15,254,602) (11,937,717)

สวนแบง (กําไร) ขาดทุนของบริษัทรวมคา 26 (ก) 14,148,559 -

คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 26 (ก) - 2,023,486

คาเผื่อสินคาหมุนเวียนชาและเสื่อมสภาพ 

(กลับรายการ) (1,698,588) (1,698,588)

คาเผื่อคาใชจายผลประโยชนพนักงาน 17 13,038,285 12,403,383

คาเผื่อวนัลาพักรอนประจําป (3,613,756) (3,613,756)

กําไรจากการจําหนายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (5,446,863) (5,446,863)

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 5,887,688 5,887,688

สํารองหนี้สินเพื่อการบูรณะสิ่งแวดลอม 16 88,139,160 88,139,160

ปรับลดบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย  

 (กลับรายการ) - 145,650,772

ปรับลดบญัชีรายจายในการสํารวจ 11, 22 926,283,470 -

สินทรัพยถาวรและคารื้อถอนตัดจําหนาย 22 14,914 14,914

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

พ.ศ. 2557
บาท

508,340,664

7,575,565

330,783,416

6,630,983

(18,180,201)

(1,096,637)

-

(3,337,090)

12,094,477

-

(1,368,460)

47,399,742

226,403,871

-

4,366,375

102,236,982

พ.ศ. 2557
บาท

515,273,644

7,575,565

330,305,222

6,630,983

(15,234,946)

-

(123,262,778)

(3,337,090)

11,856,043

-

(1,368,460)

47,399,742

226,403,871

(100,000)

4,366,375

101,573,975
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งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ
พ.ศ. 2556

บาท
พ.ศ. 2556

บาท

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและ

หนี้สินดําเนินงาน

ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น (16,565,533) (17,334,123)

ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - (14,926,497)

สินคาคงเหลอื (224,185,930) (224,185,930)

ภาษีมูลคาเพิ่มคางรับ (33,089,652) (33,037,525)

ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน - 283,098

เงินทดรองจายใหแกกิจการที่เก่ียวของกนั - (2,012,694)

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 18,346,758 17,788,577

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน

 - คาฟนฟูและประกันความเส่ียงตอส่ิงแวดลอม

  รอตัดบญัชี (4,508,390) (4,508,390)

 - อื่นๆ 4,780,697 4,757,178

เจาหนี้การคา (528,720) 15,109,384

คาไฟฟาคางจาย (11,450,247) (11,450,247)

คาภาคหลวงคางจาย 1,530,000 1,530,000

เจาหนี้อืน่ - กิจการที่เก่ียวของกนั - -

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 9,404,056 5,116,352

ประมาณการหนี้สนิคดีแคดเมียม (27,000,000) (27,000,000)

สํารองหนี้สินเพื่อการบูรณะส่ิงแวดลอม 16 (11,196,606) (11,196,606)

สํารองคาใชจายผลประโยชนพนักงาน 17 (27,662,661) (27,662,661)

เงินสดไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมดําเนินงาน (24,625,191) (13,949,511)

จายดอกเบีย้ (9,232,738) (9,232,738)

จายภาษีเงินได (230,552) -

ภาษีเงินไดนิติบุคคลไดรับคืน 44,118,504 44,118,504

เงินสดสุทธิไดมาในกิจกรรมดําเนินงาน 10,030,023 20,936,255

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

พ.ศ. 2557
บาท

12,756,991

-

480,902,439

99,144,487

-

-

(3,521,989)

(44,907,372)

(8,740,919)

(117,550,208)

3,236,022

(1,740,000)

-

72,854,378

-

(17,287,206)

(4,683,266)

1,692,313,044

(6,892,430)

(3,098,552)

-

1,682,322,062

พ.ศ. 2557
บาท

12,821,406

14,926,497

480,902,439

99,188,600

37,373,926

85,434,980

(1,184,966)

(44,907,372)

(154,918)

(132,453,544)

3,236,022

(1,740,000)

(293,942)

72,018,267

-

(17,287,206)

(2,090,030)

1,713,872,305

(6,892,430)

(2,826,712)

-

1,704,153,163
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งบกระแสเงินสด (ตอ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุ
พ.ศ. 2556

บาท
พ.ศ. 2556

บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนุ

เงินสดจายในเงินลงทุนชั่วคราว 7 - -

เงินสดจายในการลงทุนในบริษัทยอย - -

ดอกเบี้ยรับ 15,429,553 12,036,619

เงินสดจายในการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 10 (362,201,991) (361,998,828)

เงินสดรับจากการจําหนายที่ดนิ อาคารและ

 อุปกรณ 5,609,206 5,609,206

เงินสดจายสําหรับคาใชจายในการสํารวจ (6,925,207) (2,840,063)

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (348,088,439) (347,193,066)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจายเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (10,678,854) (10,678,854)

เงินสดรับเงินกูยืมระยะยาวจากกิจการอ่ืน 26 (ญ) 9,519,090 -

เงินปนผลจาย (68,340) (68,340)

เงินสดสุทธใิชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,228,104) (10,747,194)

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตรา

แลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ

 เทียบเทาเงินสด (7,999,204) (7,999,204)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) - สุทธิ (347,285,724) (345,003,209)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 1,026,571,357 879,628,792

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดส้ินป 679,285,633 534,625,583

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

พ.ศ. 2557
บาท

(800,000,000)

-

17,716,263

(280,317,632)

1,776,589

-

(1,060,824,780)

(329,682,738)

10,928,848

(67,764,440)

(386,518,330)

663,300

235,642,252

679,285,633

914,927,885

พ.ศ. 2557
บาท

(800,000,000)

(37,449,925)

15,111,743

(280,307,697)

1,776,589

-

(1,100,869,290)

(329,682,738)

-

(67,764,440)

(397,447,178)

663,300

206,499,995

534,625,583

741,125,578
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

1 ขอมูลทั่วไป

2 นโยบายการบัญชีที่สำ คัญ

75



2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.2  มาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม การตีความมาตรฐานการบัญชีใหมและ

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี

76
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2.3  บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอย และสวนไดเสียในบริษัทรวมคา
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2.4 เงินลงทุนทั่วไป
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2.5 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ

2.6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

82

รายงานประจำ ปและรายงานความย่ังยืน 2557 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ กัด (มหาชน)



2.7 ลูกหนี้การคา

2.8 สินคาคงเหลือ

2.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

83



2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
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รายงานประจำ ปและรายงานความย่ังยืน 2557 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ กัด (มหาชน)



2.11 คาฟนฟูสิ่งแวดลอม คาประกันความเสี่ยงตอสิ่งแวดลอมและคาใชจายเพื่อการบูรณะสภาพแวดลอม

2.12 การดอยคาของสินทรัพย

85



2.13 ภาษีเงินไดงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

86

รายงานประจำ ปและรายงานความย่ังยืน 2557 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ กัด (มหาชน)



2.14 ผลประโยชนพนักงาน

2.15 ประมาณการหนี้สิน

87



2.16 การรับรูรายได

2.17 การจายเงินปนผล

2.18 เครื่องมือทางการเงิน
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รายงานประจำ ปและรายงานความย่ังยืน 2557 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ กัด (มหาชน)



2.19 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน

3.1 คาใชจายฟนฟูสภาพเหมือง คาประกันความเส่ียงตอสภาพแวดลอม และคาฟนฟูสภาพที่ดิน

3 ประมาณการทางบัญชีที่สำ คัญ ขอสมมุติฐานและการใชดุลยพินิจ

3.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
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3.3 ประมาณการการดอยคา

3.4 ภาษีเงินได
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4 การจัดการความเส่ียงในสวนของทุน

5 ขอมูลจำ แนกตามสวนงาน

91



6 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

7 เงินลงทุน

8 ลูกหนี้การคา
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9 สินคาคงเหลือ
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10
  

ที่ด
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95



96
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11  คาใชจายในการสำ รวจและไดมาซึ่งแหลงแร
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รายงานประจำ ปและรายงานความย่ังยืน 2557 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ กัด (มหาชน)
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12  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
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13  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
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14  เงินกูยืมระยะส้ันจากสภาบันการเงิน

15  การค้ำ ประกัน
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16  สำ รองหนี้สินเพื่อการบูรณะและฟนฟูสภาพแวดลอม

17  สำ รองคาใชจายผลประโยชนพนักงาน
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18  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น

19  ภาระผูกพัน
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20 ทุนเรือนหุนและสวนเกินมูลคาหุน

21  สำ รองตามกฎหมาย
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22 คาใชจายตามลักษณะ

23 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
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24 เงินปนผลจาย
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25 กำ ไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
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27 นโยบายการบริหารความเส่ียงสำ หรับสินทรัพยและหน้ีสิน

27.1 การบริหารความเสี่ยง และเคร่ืองมือทางการเงิน
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27.2 มูลคายุติธรรม
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27.3 ความเสี่ยงในการสํารวจ

28 คดีความฟองรอง
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การจัดการและ
การกำ กับดูแลกิจการ
ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

จำ นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ ระแลว
 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,260 ลานบาท เรียกชําระแลว 2,260 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 226,000,000 หุน มูลคาหุนละ

10 บาท 

ผูถือหุน
 (ก) รายชื่อผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 25 มีนาคม 2558

ซึ่งเปนวันปดสมุดลาสุดของบริษัทฯ 

 (ข) กลุมผูถือหุนรายใหญ

หมายเหตุ 1) บริษัท BALI VENTURES LIMITED  มีบริษัท Isthithmar World Ventures ถือหุนท้ังหมด 100% (ซึ่งประกอบธุรกิจดานการลงทุน 
   ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส)

การออกหลักทรัพยอื่น   - ไมมี

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน
สัดสวนการถือหุน

(รอยละ)

1. Bali Ventures Limited 39,387,900 17.428

2. กระทรวงการคลัง 31,200,000 13.805

3. นายอานันท ตนัติจรัสชีพ 7,700,000 3.407

4. ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 7,301,070 3.231

5. นายศุภชัย วีรบวรพงศ 3,938,500 1.743

6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 3,326,960 1.472

7. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 3,000,000 1.327

8. นายนุรักษ มหัทธนะอานนท 2,133,400 0.944

9. นางนันทา รุงนพคุณศรี 2,008,400 0.889

10. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 1,885,100 0.834

ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน
สัดสวนการถือหุน

(รอยละ)

1. Bali Ventures Limited1) 39,387,900 17.428

2. กระทรวงการคลัง 31,200,000 13.805
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นโยบายการจายเงินปนผล  
 นโยบายของบริษัทฯ การจายเงินปนผลทุกครั้งจะตองกันทุนสํารองไวอยางนอยรอยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได

นิติบุคคล จนกวาทุนสํารองจะมีจํานวนอยางนอยรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ในกรณีปกติ บริษัทฯ จะจายเงินปนผลใน

อตัรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษเีงินไดนติบิคุคล เวนแตบรษิทัฯ จะมีความจําเปนตองใชเงินเพ่ือการขยายงานในอนาคต

 ในการประชุมผูถือหุนเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2557 จากการพิจารณาผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯ 

มีผลขาดทุนสําหรับป 2556 รวม 242.65 ลานบาท ซึ่งลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 507.75 ลานบาท 

ถึงแมวาคาใชจายในการดําเนินการและตนทุนวัตถุดิบจะสูงขึ้น เม่ือเปนเชนนี้ที่ประชุมสามัญผูถือหุนจึงไดอนุมัติจายเงินปนผล

ประจําป 2556 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท โดยจายจากกําไรสะสมของบริษัทฯ   

 บริษัทยอยไมไดมีการกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลเปนอัตราคงที่ไว แตโดยทั่วไปจะกําหนดการจายปนผลตามนโยบาย

ของบริษัทฯ

ขอมูลการจายเงินปนผลยอนหลังของบริษัทฯ ตั้งแตป 2552-2556

หมายเหตุ 1) เงินปนผลสวนท่ีเหลือจายจากกําไรสะสมของบริษัทฯ 
  2) ไมสามารถคํานวณไดเนื่องจากจายจากกําไรสะสมของบริษัทฯ

ป 2552 2553 2554 2555 2556

อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน 1.31  1.83 0.02 (2.52) (2.35)

อัตราเงินปนผลตอหุน 0.92 1.29  0.50 - 0.30

อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ (%) 61.30 59.52 100.001) - NA2)
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ตรวจสอบภายใน

ทรัพยากรบุคคล การคา การผลิต การเงิน

ประสานงานราชการ

และกฎหมาย

นวัตกรรม

กระบวนการ 

และเทคโนโลยี

ทรัพยากรบุคคล

พัฒนาองคกร

จัดหา

การตลาดและ
การขาย

บริหารสัญญา

โลจิสติกส

เหมือง

โรงถลุง

โรงยางแร

บริหารความเส่ียง
ทางการเงิน

บริหารการเงิน

บัญชีและการ
ควบคุมตนทุน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประสานงาน
ราชการ

กฎหมาย

บริการท่ัวไป

วิเคราะห วิจัย
และพัฒนา

บริการเทคนิค

การจัดการ
องคความรู

นักลงทุนสัมพันธ

ส่ือสารองคกร

พัฒนาธุรกิจ

Business Excellence

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

โครงสรางองคกรพีดีไอ

คณะกรรมการวางแผน
การดําเนินงาน

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ผลตอบแทน

กรรมการผูจัดการ

โครงสรางการจัดการ 
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คณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
 1. จัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ วัตถุประสงคของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผูถือหุน
 2. พิจารณาและกําหนดเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน
 3. กาํหนดจายเงนิบําเหน็จรางวลัแกพนกังานหรือลูกจางของบริษทัฯ หรอืของบคุคลใดๆ  ทีก่ระทาํกจิการใหกบับรษิทัฯ โดย 
  จะเปนผูกระทําการประจําหรือไมประจําก็ได ยกเวนบําเหน็จบํานาญ หรือส่ิงตอบแทนอ่ืนใดของกรรมการ
 4. พจิารณารายงานการวางแผนการดําเนนิงานและการประเมินผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ทีน่าํเสนอโดยคณะกรรมการ
  วางแผนการดําเนินงาน

 ในการปฏบิตังิานตามอาํนาจและหนาที ่คณะกรรมการบรษิทัอาจมอบหมายใหกรรมการผูจดัการ หรอืกรรมการคนใดคนหนึง่หรอื
หลายคนหรือบคุคลอ่ืนไปปฏบิตัหินาทีอ่ยางหนึง่อยางใดตามท่ีไดกาํหนดไวในขอบงัคบั ของบริษทัฯ แทนคณะกรรมการบริษทัก็ได

การประชุมคณะกรรมการ
 คณะกรรมการบริษัทมีกําหนดประชุมโดยปกติเปนประจําทุก 3 เดือน มีการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกป และมีการ
ประชมุพเิศษเพิม่เตมิตามความจาํเปน โดยมกีาํหนดวาระชดัเจนลวงหนา และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการดาํเนนิงานเปนประจํา 
เลขานุการบริษทัไดจดัทําหนังสอืเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสงใหกรรมการลวงหนา
กอนวันประชุมฯ อยางนอย 5 วัน ทําการ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขาประชุม 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 7 คน ในป 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจํานวน 6 
คร้ัง โดยการเขารวมประชุมของกรรมการแตละคนสรุปไดดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง

การประชุมคณะกรรมการ

จํานวนคร้ัง
การประชุม

จํานวนคร้ัง
ที่เขารวมประชุม

 1.  นายอาสา สารสิน
     (ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)

ประธานกรรมการ
6 6

 2.  นายฟรานซิส แวนเบลเลน
      (ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)

กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการวางแผนการดําเนินงาน 6 6

 3.   นายอาหมัด บิน ฟาฮัด1) กรรมการ
กรรมการวางแผนการดําเนินงาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 4 3

 4.   นายราวิ กิดวานิ2) กรรมการ
กรรมการวางแผนการดําเนินงาน 4 3

 5.   นางปานทิพย ศรีพิมล3) กรรมการ
กรรมการวางแผนการดําเนินงาน 6 5

 6.   นายพารณ อิศรเสนา 
   ณ อยุธยา

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 6 5
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หมายเหตุ 1) นายอาหมัด บิน ฟาฮัด ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2557

  2) นายราวิ กิดวานิ ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2557

  3)  นางปานทิพย ศรีพิมล ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2557 

กรรมการผูมีอำ นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 ประกอบดวยนายอาสา สารสิน นายฟรานซิส แวนเบลเลน และนายวินัย วามวาณิชย สองในสามคนลงลายมือชื่อรวมกัน และ

ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ

ผูบริหาร
 รายช่ือและตําแหนงของผูบริหาร

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง

การประชุมคณะกรรมการ

จํานวนครั้ง
ที่เขารวมประชุม

7.   นายคาเรล วนิค กรรมการอิสระ
กรรมการวางแผนการดําเนินงาน 6

8. นายวินัย วามวาณิชย
     (ผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 6

 9. นายอัศวนิ คงสิริ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 6

 10. นายพินิต วงศมาศา กรรมการอิสระ
กรรมการวางแผนการดําเนินงาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 6

จํานวนครั้ง
การประชมุ

6

6

6

6

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง

1. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ

2. นายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผูจัดการ

3. นายเทียนชัย สิงหการ ผูอํานวยการเหมือง

4. นายชิตชัย ทวีพาณิชย ผูอํานวยการ - ทรัพยากรบุคคล

5. นายชยะ หัสดิเสวี ผูอํานวยการ - การคา

6. นายสยาม ดาวมณี ผูอํานวยการ - นวัตกรรมกระบวนการและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการโรงงานระยอง

7. นายอรรณพ ตังคณานุกูลชัย ผูอํานวยการ - ประสานงานราชการและกฎหมาย

8. นายมาโนช จรูญวุฒิธรรม ผูอํานวยการโรงงานตาก

9. นายโพธ์ิทอง พิพัฒนไพบูลย ผูอํานวยการ - ซอมบํารุง

10. นางวรทิพย ฤกษพิบูลย ผูอํานวยการ - การเงิน 

11. ดร.สุรินทร ตันติเจริญเกียรติ ผูอํานวยการ - ตรวจสอบภายใน 
เลขานุการบริษัท
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1 อาสา 
 สารสิน
 อายุ 78 ป  
 ประธานกรรมการ 

2 ฟรานซิส
 แวนเบลเลน
 อายุ  56 ป
 กรรมการ
 กรรมการผูจัดการ 
 และกรรมการวางแผน
 การดําเนินงาน

3 เทียนชัย
 สิงหการ
 อายุ 58 ป
 ผูอํานวยการเหมือง

4 ชิตชัย
 ทวีพาณิชย 
 อายุ 53 ป
 ผูอาํนวยการ - ทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา • B.A. (Business Administration),  Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม • สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2546 - หลักสูตร Audit 

Committee Program (ACP) ป 2550 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) ป 2551 - หลักสูตร Role of Chairman 

Program (RCP) ป 2556
ตําแหนงปจจุบันในบริษัทจดทะเบียน • ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร 
จํากัด (มหาชน) • กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) • ประธานกรรมการตรวจสอบ  
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงปจจุบันอื่น • ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเอเชียแปซิฟคบริวเวอรี่ จํากัด • ประธานกรรมการ บริษัท อมตะ ซิตี้ จํากัด • ประธาน
กรรมการ อมตะสปริง คันทรี่ คลับ • ประธานกรรมการ บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด • ประธานท่ีปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพ่ือ
มิตรภาพ • รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท ไทยนําทิพย จํากัด • ประธานกรรมการ บริษัท มิตซูบิชิ เอเลเวเตอร เอเซีย จํากัด
ประสบการณการทํางาน • ประธานผูบริหาร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) • อธิบดีกรมเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ        
• เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศเบลเยียม และหัวหนาคณะผูแทนไทย ประจําประชาคมเศรษฐกิจยุโรป • อธิบดีกรมการเมือง กระทรวง
การตางประเทศ • ปลัดกระทรวงการตางประเทศ • เอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศสหรัฐอเมริกา • รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
• ประธานการประชุม Asia-Europe Business Forum (AEBF) คร้ังท่ี 2 • รองประธานกรรมการ และท่ีปรึกษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) • กรรมการ บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) • นายกสมาคมไทย - ลาว • ราชเลขาธิการ

คุณวุฒิการศึกษา • Master’s Degree in Chemical Engineering, Catholic University Leuven (KUL), ประเทศเบลเยียม • Master of Business

Administration, Vlerick Management School, Gent, ประเทศเบลเยียม
การอบรม • หลักสูตร Process Management, Harvard, Cambridge ประเทศสหรัฐอเมริกา • หลักสูตร Strategic Innovation Management,

Insead, Fontainebleau, ประเทศฝร่ังเศส • หลักสูตร Business Excellence Assessment, EFQM, Brussels, ประเทศเบลเยียม • สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย - หลักสูตร Director Certification Program  (DCP), 2013 

ตําแหนงปจจุบันในบริษัทจดทะเบียน • กรรมการผูจัดการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงปจจุบันอื่น • ประธานกรรมการ บริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จํากัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย • Chairman of the Supervisory Board, 

GMM Quartz, Berlin ประเทศเยอรมนี • กรรมการ หอการคาเบลเยี่ยม-ลักเซมเบอรก/ไทย กรุงเทพฯ ประเทศไทย • กรรมการ บริษัท 

แมสอดพลังงานสะอาด จํากัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย • กรรมการ บริษัท ภูเทพ จํากัด กรุงเทพฯ ประเทศไทย • กรรมการ บริษัท GMM 

Quartz, Antwerp, ประเทศเบลเยียม • กรรมการ บริษัท OMM, Aydin ประเทศตรุกี
ประสบการณการทํางาน • 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 • Managing

Director, GMM Quartz, Antwerp ประเทศเบลเยียม

คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร สาขาเหมืองแร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การอบรม • หลักสูตร Business Excellence Model ป 2556 • หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ป 2557 
ตําแหนงปจจุบัน • ผูอํานวยการเหมือง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ประสบการณการทํางาน • ผูอํานวยการอาวุโสฝายเหมืองแรและสํารวจ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) • กรรมการผูจัดการ บริษัท 

ศิลาเอ็นเตอรไพรส จํากัด 

คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม • หลักสูตร CSR for Corporate Sustainability ป 2555 • หลักสูตร Business Communication Skill ป 2556 • หลักสูตร Business

Excellence Model ประเทศเบลเยียม ป 2556 • หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ป 2557
ตําแหนงปจจุบัน • ผูอํานวยการ - ทรัพยากรบุคคล บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ประสบการณการทํางาน • ผูอํานวยการอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองคกร บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
• ผูอํานวยการอาวุโสฝายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) • ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล
และบริหารงานกลาง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

5 ชยะ
 หัสดิเสวี
 อายุ  52 ป
 ผูอํานวยการ - การคา

คุณวุฒิการศึกษา • Master Degree of Management in Finance สถาบันศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การอบรม • หลักสูตร London Metal Exchange 2001 • หลักสูตร Zinc College 2001 ประเทศเปรู • หลักสูตร Strategic Procurement 

Fraud ประเทศสิงคโปร ป 2555 • หลักสูตร Business Communication Skill ป 2556 • หลักสูตร Business Excellence Model ป 2556     
• หลักสูตร Director Certification Program, 2014 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative

(GRI : G4) ป 2557  
ตําแหนงปจจุบัน • ผูอํานวยการ - การคา บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ประสบการณการทํางาน • ผูอํานวยการอาวุโสฝายการคา บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) • ผูอํานวยการอาวุโสฝายจัดหา บริษัท
ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) • ผูอํานวยการฝายจัดหา บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
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6 สยาม
 ดาวมณี
 อายุ 58 ป
 ผูอํานวยการ -นวัตกรรม
 กระบวนการและเทคโนโลยี
 ผูอํานวยการโรงงานระยอง

7 อรรณพ 
 ตังคณานุกูลชัย
 อายุ  57 ป
 ผูอํานวยการ - ประสานงาน
 ราชการและกฎหมาย

8 มาโนช
 จรูญวุฒิธรรม 
 อายุ  49 ป
 ผูอํานวยการโรงงานตาก

9 โพธ์ิทอง
 พิพัฒนไพบูลย 
 อายุ  59 ป
 ผูอํานวยการ - ซอมบํารุง

10  วรทิพย
  ฤกษพิบูลย
  อายุ 49 ป
  ผูอํานวยการ - การเงิน

11 สุรินทร 
 ตันติเจริญเกียรติ 
 อายุ 57 ป
 ผูอํานวยการ - ตรวจสอบภายใน 
 เลขานุการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องกล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรม • หลักสูตร Zinc College 2001 ประเทศเปรู • หลักสูตร High Pressure Die Casting Process Technology ป 2552 • หลักสูตร 
Zinc and Zinc Alloy Coated Steel Sheet ประเทศอิตาลี ป 2554 • หลักสูตร Business Excellence Model ป 2556 • หลักสูตร CSR : 

Global Reporting Initiative (GRI : G4) ป 2557  
ตําแหนงปจจุบัน • ผูอํานวยการ - นวัตกรรมกระบวนการและเทคโนโลยี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) • ผูอํานวยการโรงงาน
ระยอง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ประสบการณการทํางาน • ผูอํานวยการอาวุโสฝายนวัตกรรมกระบวนการและเทคโนโลยี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
• ผูอํานวยการอาวุโสฝายบริการเทคนิค บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) • ผูอํานวยการอาวุโสฝายปฏิบัติการ โรงผลิตแคลไซน 
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโทสาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
การอบรม • หลักสูตร International Conference on Cadmium in Food Human Health ป 2553 • หลักสูตร Business Excellence Model  

ป 2556 • หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ป 2557  
ตําแหนงปจจุบัน • ผูอํานวยการ - ประสานงานราชการและกฎหมาย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ประสบการณการทํางาน • ผูอํานวยการอาวุโสฝายประสานงานราชการและกฎหมาย บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) • ผูจัดการ
อาวุโสสวนการบุคคลกลาง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาโลหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรม • หลักสูตร Training for Zinc Conversion Project ประเทศเยอรมนี ป 2537 • หลักสูตร International Symposium on Lead 

and Zinc Processing ประเทศอัฟริกาใต ป 2551 • หลักสูตร Zinc College 2010  ประเทศแคนาดา • หลักสูตร Senior Executive Program 

2013 สถาบันศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย • หลักสูตร Business Excellence Model ป 2556 • หลักสูตร CSR : Global Reporting 

Initiative (GRI : G4) ป 2557   
ตําแหนงปจจุบัน • ผูอํานวยการโรงงานตาก บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ประสบการณการทํางาน • ผูอํานวยการอาวุโสฝายการผลิต บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) • ผูจัดการอาวุโสสวนสกัดแร บริษัท 

ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาตรีไฟฟากําลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาวิทยาเขตพระนครเหนือ
การอบรม • หลักสูตร Training for Zinc conversion project ประเทศเยอรมนี ป 2537 • หลักสูตร PEA-AIT International Conference: 

Energy & Sustainable Development: Issues and Strategies ป 2553 • หลักสูตร Business Excellence Model ป 2556
ตําแหนงปจจุบัน • ผูอํานวยการ - ซอมบํารุง บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ประสบการณการทํางาน • ผูอํานวยการอาวุโสสังกัดสํานักงานโรงถลุงบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา)
การอบรม • หลักสูตร Business Communication Skill ป 2556 • หลักสูตร Business Excellence Model ป 2556 • หลักสูตร Director

Certification Program, 2014 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย • หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ป 2557  
ตําแหนงปจจุบัน • ผูอํานวยการ - การเงิน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
ประสบการณการทํางาน • ผูอํานวยการอาวุโสฝายการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)            
• ผูอํานวยการอาวุโสฝายการเงิน และบัญชี บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) • ผูจัดการสวนอาวุโส - การเงิน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี
จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาเอก สาขา Materials Engineering, Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาโท สาขา Metallurgical Engineering, Lehigh University ประเทศสหรัฐอเมริกา          
• ปริญญาโท สาขา Mechanical Engineering, Auburn University ประเทศสหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาโลหการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การอบรม (เลขานุการบริษัท) • สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร  Director Certification Program (DCP) รุนที่ 
33/2003 - หลักสูตรระบบทะเบียนกรรมการบริษัทจดทะเบียน ป 2548 - หลักสูตร The New SEC. Act ป 2549 - หลักสูตร Effective 

Minutes Taking ป 2549 ศูนยวิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย - หลักสูตรกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติสําหรับเลขานุการ ป 2543
การอบรม (งานตรวจสอบภายใน) • สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Internal Audit and Added for the Company

ป 2548 - หลักสูตร D&O Insurance: Mitigating Directors Liabilities Risk ป 2551 - หลักสูตรงบการเงินกับการคอรรัปชันในตลาดทุน 
1/2555 - หลักสูตร Anti-Corruption: Practical Guide ป 2556 สมาคมบริษัทจดทะเบียน - หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติการ
อยางไร ป 2543 - หลักสูตร Organization Risk Management ป 2548 - หลักสูตร TLCA Annual Risk Management ป 2555 สถาบัน
สิ่งแวดลอมไทย - หลักสูตร Practical Course on Environmental Management System and Internal Audit ป 2542
การอบรม (อื่นๆ) • หลักสูตร CSR : Global Reporting Initiative (GRI : G4) ป 2557  
ตําแหนงปจจุบัน • ผูอํานวยการ - ตรวจสอบภายใน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) • เลขานุการบริษัท บริษัท ผาแดงอินดัสทรี 
จํากัด (มหาชน)
ประสบการณการทํางาน • ผูอํานวยการอาวุโสฝายตรวจสอบภายใน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) • ผูอํานวยการฝายตรวจสอบ
ภายใน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) • ผูอํานวยการฝายสนับสนุนเทคนิค บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
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การถือหุนสามัญของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่  04-2551 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ไดมีมติแตงตั้ง ดร.สุรินทร ตันติเจริญเกียรติ 

ดาํรงตําแหนงเปนเลขานุการบริษทั เพือ่ทาํหนาที่ใหคาํแนะนําดานกฎเกณฑตางๆ  สาํหรับบริษทัจดทะเบียนท่ีคณะกรรมการบริษทั

ควรทราบ ดูแลประสานงานการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน รวมท้ังจัดทํารายงานการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท รายงานการประชุมผูถือหุน ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติ

ตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถือหุน โดยขอมูลของเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในสวนของผูบริหาร

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล

31 ธันวาคม 2556

เปล่ียนแปลง

เพิ่ม (ลด)ของตนเอง

ของคูสมรส

หรือบุตรท่ี

ู

ยังไมบรรลุ

นิติภาวะ

1. นายอาสา สารสิน - - -

2. นายฟรานซิส แวนเบลเลน 15,000 - (15,000)

3. นายคาเรล วินค - - -

4. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา - - -

5. นายวินัย วามวาณิชย 8,000 - -

6. นายอัศวิน คงสิริ - - -

7. นายพินิต วงศมาศา - - -

8. นายเทียนชัย สิงหการ - - -

9. นายชิตชัย ทวีพาณิชย - - -

10. นายชยะ หัสดิเสวี - - 30,000

11. นายสยาม ดาวมณี - - -

12. นายอรรณพ ตังคณานุกูลชัย - - -

13. นายมาโนช จรูญวุฒิธรรม - - -

14. นายโพธิ์ทอง พิพัฒนไพบูลย - - -

15. นางวรทิพย ฤกษพิบูลย - - -

16. ดร.สุรินทร ตันติเจริญเกียรติ - - -

31 ธันวาคม 2557

ของตนเอง

ของคูสมรส

หรือบุตรที่

ู

ยังไมบรรลุ

นิติภาวะ

- -

- -

- -

- -

8,000 -

- -

- -

- -

- -

30,000 -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
 บริษัทฯ ใหผลตอบแทนที่เหมาะสมแกคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมระดับ

เดียวกันและมีขนาดใกลเคียงกันเปนบรรทัดฐาน ซึ่งคาตอบแทนกรรมการไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน กรรมการที่

ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการตรวจสอบ กรรมการวางแผนการดําเนินงาน และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได

รับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมตามปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท

จดทะเบียนป 2555

 คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ และผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 

 คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูงไดรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาผลตอบแทนกอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัทตอไป

1. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
 ในป 2557 คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจํานวน 10 คน คาตอบแทนคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานจํานวน 6 คน 

คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 คน และคาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจํานวน 4 คน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,173,239.12 บาท เปนคาตอบแทนในรูปคาเบี้ยประชุม (ซึ่งจายตามจํานวนครั้งที่เขาประชุม) คาตอบแทน

กรรมการรายป และโบนัสกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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หมายเหตุ 1) โบนัสกรรมการจะนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนประจําป 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
  2) โบนัสกรรมการท่ีเปนผูบริหารไดรวมอยูในขอ (ข) คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทฯ แลว
  3) ไมมีการจายคาตอบแทนสําหรับกรรมการท่ีเปนผูบริหารของบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

เบี้ยประชุม (บาท)

โบนัส

กรรมการ

ป 25571)

คาตอบแทน

กรรมการรวม

 (บาท)3)
คณะกรรมการ

บริษัท

คณะกรรมการ

วางแผนการ

ดําเนินงาน

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

คณะกรรมการ

สรรหาและ

พิจารณา

ผลตอบแทน

 1. นายอาสา สารสิน
 ประธานกรรมการ - - - - -2) -

 2. นายฟรานซิส แวนเบลเลน
 กรรมการ
 กรรมการผูจัดการ
 กรรมการวางแผนการดําเนินงาน - - - - -2) -

 3. นายอาหมัด บิน ฟาฮัด
 กรรมการ
 กรรมการวางแผนการดําเนินงาน
 กรรมการสรรหาและพิจารณา
 ผลตอบแทน    
 (ถึงวันที่ 15 ตุลาคม  2557) 203,152.17 80,000.00 - 20,000.00

  
  

94,570.00 397,722.17

 4. นายราวิ กิดวานิ
  กรรมการ
 กรรมการวางแผนการดําเนินงาน
 (ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2557) 203,152.17 60,000.00 - - 94,570.00 357,722.17

 5. นางปานทิพย ศรีพิมล
 กรรมการ
 กรรมการวางแผนการดําเนินงาน 267,934.78 60,000.00 - - 115,585.00 443,519.78

 6. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการสรรหาและ
 พิจารณาผลตอบแทน 275,000.00 - 200,000.00 40,000.00 119,855.00 634,855.00

 7. นายคาเรล วินค 
 กรรมการอิสระ
 กรรมการวางแผนการดําเนินงาน 290,000.00 100,000.00 - - 119,855.00 509,855.00

 8. นายวินัย วามวาณิชย 
  กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 290,000.00 - 200,000.00 -

  
119,855.00 609,855.00

 9. นายอัศวิน คงสิริ
 กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหาและพิจารณา
 ผลตอบแทน 290,000.00 - 200,000.00 40,000.00

  
119,855.00 649,855.00

 10. นายพินิต วงศมาศา
 กรรมการอิสระ
 กรรมการวางแผนการดําเนินงาน
 กรรมการสรรหาและพิจารณา
 ผลตอบแทน 290,000.00 120,000.00 - 40,000.00

  
119,855.00 569,855.00

รวมท้ังสิ้น 904,000.00 4,173,239.12
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(ข) คาตอบแทนผูบริหารของบริษัทฯ ในป 2557 รวม 11 ตําแหนง เทากับ 59,409,000 บาท โดยเปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน
และโบนัส

2. คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร
 บริษัทฯ ไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพตามอัตราสวนรอยละจากเงินเดือนและระยะเวลาการเปนสมาชิกกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ โดยสมทบอัตราสวนเริ่มตนรอยละ 5 และสูงสุดรอยละ 10

1. บริษัท ผาแดงพร็อพเพอรตี้ส จำ กัด 
 1. นายชิตชัย ทวีพาณิชย
 2. นายอรรณพ ตังคณานุกูลชัย
 3. นายสยาม ดาวมณี
 4. นางวรทิพย ฤกษพิบูลย
2. บริษัท พีดีไอ แมททีเรียล จำ กัด
 (ชื่อเดิม บริษัท เซาทอีสเอเซีย เมทัลส จํากัด)  
 1. นายฟรานซิส แวนเบลเลน
 2. นางวรทิพย ฤกษพิบูลย
 3. นายชิตชัย ทวีพาณิชย
 4. นายชยะ หัสดิเสวี
 5. นายเทียนชัย สิงหการ 
 6. นายอรรณพ ตังคณานุกูลชัย
3. บริษัท พีดีไอ เอ็นเนอรยี จำ กัด
 (ชื่อเดิม บริษัท ผาแดงอินเตอรเนช่ันแนลไมนิ่ง จํากัด)
 1. นายอรรณพ ตังคณานุกูลชัย
 2. นางวรทิพย ฤกษพิบูลย
 3. นายแอนโทนี แวริ่ง ชิสนอล
4. บริษัท พีดีไอ อีโค จำ กัด
 1. นายชยะ หัสดิเสวี
 2. นางวรทิพย ฤกษพิบูลย
 3. นายอรรณพ ตังคณานุกูลชัย
5. บริษัท ภูเทพ จำ กัด
 1. นายฟรานซิส แวนเบลเลน
 2. นายชยะ หัสดิเสวี
 3. นายอรรณพ ตังคณานุกูลชัย
 4. นายเจฟฟรี เคอรนิค
 5. นายพอล สการ
6. บริษัท ผาแดงอินดัสทรี (ประเทศลาว) จำ กัด
 1. นายอาสา สารสิน
  2. นายพินิต วงศมาศา
  3. นายเทียนชัย สิงหการ
  4. นายชยะ หัสดิเสวี
  5. นายอรรณพ ตังคณานุกูลชัย

7. บริษัท แมสอดพลังงานสะอาด จำ กัด
 1. นายอาสา สารสิน
 2. นายฟรานซิส แวนเบลเลน
 3. นายอรรณพ ตังคณานุกูลชัย
 4. นายศรันย หะรินสุต
 5. นายวิษณุ วงศสมบูรณ
 6. นางปริศนา ประหารขาศึก
 7. นายอิสระ วองกุศลกิจ
 8. นายกฤษฎา มณเทียรวิเชียรฉาย
 9. นายประวิตร ประกฤตศรี
8. บริษัท ตนสังกะสี จำ กัด
 (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)
 1. นายชยะ หัสดิเสวี
 2. นายเทียนชัย สิงหการ
 3. นายอรรณพ ตังคณานุกูลชัย
 4. นาย เต ยิว เบง ปเตอร
9. บริษัท พีดีไอตาก โซลารวัน จำ กัด
 1. นายอรรณพ ตังคณานุกูลชัย
 2. นางวรทิพย ฤกษพิบูลย
 3. นายมาโนช จรูญวุฒิธรรม
10. บริษัท พีดีไอตาก โซลารทู จำ กัด
 1. นายอรรณพ ตังคณานุกูลชัย
 2. นางวรทิพย ฤกษพิบูลย
 3. นายมาโนช จรูญวุฒิธรรม
11. บริษัท พีดีไอตาก โซลารทรี จำ กัด
 1. นายอรรณพ ตังคณานุกูลชัย
 2. นางวรทิพย ฤกษพิบูลย
 3. นายมาโนช จรูญวุฒิธรรม

กรรมการในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอื่น

132

รายงานประจำ ปและรายงานความย่ังยืน 2557 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ กัด (มหาชน)



คุณวุฒิการศึกษา • Master of Sciences in Finance, Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา • B.Sc. in International Management, 

Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณการทํางาน • Chief Executive Officer, Istithmar World Ventures LLC ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส • 17 ปในดานการลงทุน
การธนาคาร การควบรวมกิจการ การซ้ือกิจการ รวมทั้งในธุรกิจสื่อสารและสารสนเทศ อสังหาริมทรัพย สถาบันการเงิน และธุรกิจการเกษตร
ประสบการณกอนนั้น • Managing Director/Investment, Millennium Finance Corporation • Chief Investment Officer in Etisalat

International Investment  • Investment Director - Long Wing Venture Capital, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) - ไมมี 
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2551

1 อาหมัด
 บิน ฟาฮัด
 อายุ 44 ป

2 ราวิ
 กิดวานิ
 อายุ 39 ป   

3 ปานทิพย
 ศรีพิมล
 อายุ 52 ป

กรรมการบริษัทที่ลาออกหรือครบวาระในระหวางป 2557

คุณวุฒิการศึกษา • MBA, SDA Bocconi School of Management ประเทศอิตาลี • B.Sc. (Econ.), Economics, London School of 

Economics สหราชอาณาจักร 
ตําแหนงปจจุบัน • Executive Director - Private Equity, Istithmar World PJSC

ประสบการณการทํางาน • Consultant, Marakon Associates • Senior Analyst, McKinsey&Co. • Equity Analyst, ABN AMRO

สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) - ไมมี 
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

คุณวุฒิการศึกษา • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง • ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การอบรม • สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP), 2006 - หลักสูตร Audit    

Committee Program (ACP), 2012 - หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee Program (RNG) ครั้งที่ 5, 2013
ตําแหนงปจจุบันในบริษัทจดทะเบียน • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) • กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)
ตําแหนงปจจุบัน • รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
ประสบการณการทํางาน • ผูอํานวยการสํานักกํากับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวง
การคลัง • ผูอํานวยการสํานักพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
สัดสวนการถือหุนบริษัท (รอยละ) - ไมมี 
ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการคร้ังแรกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556
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การกำ กับดูแลกิจการ

นโยบายการกำ กับดูแลกิจการ
 บริษัทฯ ไดดําเนินการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนป 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรฐานและการจัดการของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุน ผูลงทุน และผูเกี่ยวของมีความเชื่อมั่นในมาตรฐาน

การบริหารงาน บริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เพื่อชวยดูแลและตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

ระบบควบคุมภายใน และระบบการกํากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ใหเปนไปตามวิสัยทัศน คานิยมองคกร และ

นโยบายท่ีกาํหนด โดยอาศัยหนวยงานตรวจสอบภายในเปนกลไกในการดําเนนิงานดงักลาว รวมท้ังไดประกาศใชบทบญัญตัเิกีย่วกับ

จรรยาบรรณการดําเนินการธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายตอตานการทุจริต เพื่อเปนแนวปฏิบัติภายในองคกรสําหรับ

ผูบรหิารและพนักงาน บรษิทัฯ ไดจดัต้ังคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนข้ึนมา เพ่ือดแูลข้ันตอนการสรรหากรรมการ 

และเสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง

รวมถึงผูบริหารระดับสูง อีกทั้งเพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล จึงไดจัดต้ังคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงาน (Strategic Committee) โดยใหมีหนาท่ีดูแลแผนกลยุทธที่สําคัญ

ของบริษัทฯ กอนที่จะนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 

 นอกจากการดําเนินการในประเด็นดังกลาวขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหบริษัทฯ 

เปนที่ยอมรับจากผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของทั่วไปวามรีะบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามแนวทาง

ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดไว

คณะกรรมการชุดยอย
 (1) โครงสรางกรรมการบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการชุดยอยจํานวน 3 ชุด คือ

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  จัดตั้งข้ึนเม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ปจจุบันประกอบดวยกรรมการ 3 คน ดังรายช่ือตอไปนี้

  ในป  2557 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุจาํนวน  4 คร้ัง เพือ่ปฏบิตัหินาทีต่ามทีไ่ดระบไุวในกฎบตัรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผลการประชมุแตละครัง้ไดมกีารรายงานตอคณะกรรมการบรษิทั นอกจากนัน้ มกีารประชมุรวมกบัผูสอบบญัชี

โดยไมมีฝายจัดการ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจดําเนินการ ดังน้ี

 1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจขอขอมูลสําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบจากคณะผูบริหารหรือผูจัดการทุกคนในองคกร

 2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอใหมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาชวยงานตรวจสอบไดตามความเหมาะสม

 3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่พิจารณาและใหขอเสนอแนะในเร่ืองที่ตรวจสอบ แตไมมีอํานาจสั่งการผูปฏิบัติงาน

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง

1. นายวินัย วามวาณิชย ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ

3. นายอัศวิน คงสิริ กรรมการตรวจสอบ

ดร.สุรินทร ตันติเจริญเกียรติ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำ ปและรายงานความย่ังยืน 2557 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ กัด (มหาชน)



 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ

 2. สอบทานใหบรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทีเ่หมาะสม

และมีประสิทธิผลและพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณา

แตงตัง้ โยกยาย เลกิจางหวัหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรอืหนวยงานอ่ืนใดทีร่บัผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และ

กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

 4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเลิกจางบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ

คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชโีดยไมมฝีายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ

1 ครั้ง

 5. พจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและขอกาํหนดของ

ตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ

 6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจาํปของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักลาวตองลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้

  (ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  (ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

  (ค) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลกัทรพัย ขอกาํหนดของตลาดหลกัทรพัย หรอื

 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ

  (ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

  (จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

  (ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน

  (ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter)

  (ซ) รายการอ่ืนทีเ่ห็นวาผูถอืหุนและผูลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาทีแ่ละความรับผิดชอบท่ีไดรบัมอบหมายจาก

 คณะกรรมการบริษัท

 7. กํากับดูแลกระบวนการบริหารความเส่ียง

 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

 9. รายงานรายการหรือการกระทําอื่นใดที่มีนัยสําคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรตอคณะกรรมการของบริษัทฯ

 คณะกรรมการวางแผนการดําเนินงาน

  คณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานจัดตัง้ขึน้เม่ือวนัที ่13 กรกฎาคม 2543 ประกอบดวยกรรมการ 3 คน ดงัรายช่ือตอไปน้ี

  ในป  2557 คณะกรรมการวางแผนการดําเนินงาน มีการประชุมจํานวน 6 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง

1. นายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการ

2. นายคาเรล วินค กรรมการ

3. นายพินิต วงศมาศา กรรมการ

ดร.สุรินทร ตันติเจริญเกียรติ เลขานุการคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงาน
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 ขอบเขตอํานาจหนาที่ 

  ใหคณะกรรมการวางแผนการดาํเนินงานจัดเตรยีมและนาํเสนอรายงานการวางแผนการดาํเนนิงานทีส่าํคญัๆ และการประเมนิ

 ผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ และใหคาํแนะนาํตอคณะกรรมการบรษิทัในเรือ่งดงักลาว การใดๆ ทีเ่กีย่วกบัแผนการดาํเนนิงาน

 ของบรษิทัฯ ใหนาํเสนอผานคณะกรรมการวางแผนการดาํเนนิงาน เพือ่นาํเสนอและ/หรือใหคาํแนะนาํแกคณะกรรมการบรษิทั 

 เพ่ือพิจารณาตอไป ทั้งน้ี ใหคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทโดยไมมี    

  อํานาจในการตัดสินใจ

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 ประกอบดวยกรรมการ 3 คน 

 ดังรายช่ือตอไปนี้

  ในป 2557 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาผลตอบแทนมกีารประชมุจาํนวน 2 ครัง้ และรายงานตอคณะกรรมการบรษิทั

ขอบเขตอํานาจหนาที่ 

 1. กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง

 2. กําหนดขั้นตอนในการพิจารณาและการประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง

 3. พิจารณาสรรหาผูมาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททดแทนกรรมการท่ีหมดวาระหรือลาออก

 4. พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทในการจางที่ปรึกษาของคณะกรรมการบริษัทตามที่เห็นวาจําเปน

 5. พิจารณาเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทถึงแผนการสืบทอดตําแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ

 6. เสนอแนวทางและวิธกีารจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดตางๆ ทีค่ณะกรรมการบริษทั

แตงตั้งรวมถึงผูบริหารระดับสูง

 การเขารวมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดยอยมีดังนี้

หมายเหตุ 1) นายอาหมัด บิน ฟาฮัด ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2557

  2) นายราวิ กิดวานิ ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2557

  3) นางปานทิพย ศรีพิมล ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2557

รายชื่อกรรมการ
(จํานวนครั้งท่ีเขารวมประชุม/

จํานวนครั้งทีประชุม)

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุมคณะ
กรรมการวางแผน
การดําเนินงาน

การประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน

การประชุม
ผูถือหุน

 1.  นายอาสา สารสิน - - - 1/1

 2.  นายฟรานซิส แวนเบลเลน - 6/6 - 1/1

 3.  นายอาหมัด บิน ฟาฮัด1) - 4/5 1/1 0/1

 4.  นายราวิ กิดวานิ2) - 3/5 - 0/1

 5.  นางปานทิพย ศรีพิมล3) - 3/6 - 1/1

 6.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา 4/4 - 2/2 1/1

 7.  นายคาเรล วินค - 5/6 - 0/1

 8.  นายวินัย วามวาณิชย 4/4 - - 1/1

 9.  นายอัศวิน คงสิริ 2/4 - 2/2 1/1

 10.  นายพินิต วงศมาศา - 6/6 2/2 1/1

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง

1. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการอิสระ

2. นายอัศวิน คงสิริ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการอิสระ
3. นายพินิต วงศมาศา กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการอิสระ

ดร.สุรินทร ตันติเจริญเกียรติ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

136

รายงานประจำ ปและรายงานความย่ังยืน 2557 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ กัด (มหาชน)



 (2) นายวนิยั วามวาณชิย ประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ เปนผูทีม่คีวามรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงนิ

  ของบริษัทฯ โดยมีประสบการณในการสอบทานงบการเงิน ดังนี้

 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
 (1) กรรมการอิสระ   

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาจากรายชื่อที่ถูกเสนอและคัดเลือกบุคคลผูมีคุณสมบัติ 

  เหมาะสมตามหลักเกณฑที่กําหนด รวมทั้งมีประสบการณ ความรู ความสามารถท่ีจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ  

  คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  1. ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ใหนับรวม

  หุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย

  2. เปนกรรมการทีไ่มมสีวนรวมในการบรหิารงานในบรษิทัฯ บริษทัในเครอื บริษทัรวม บริษทัทีเ่กีย่วของ หรอืผูถอืหุนรายใหญ

  ของบรษิทัฯ รวมทัง้ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรอืทีป่รกึษาที่ไดรบัเงนิเดอืนประจาํจากบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บริษทัรวม

  บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

  3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของ

  บริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และรวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียใน

  ลักษณะดังกลาวในเวลา 1 ป กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการอิสระ ยกเวนคณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพิจารณา

  อยางรอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการให

  ความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการอิสระ

  4. เปนกรรมการท่ีไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

  5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือ

  ผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

  6. สามารถปฏบิตัหินาทีแ่ละแสดงความเห็นหรอืรายงานผลการปฏิบตังิานตามหนาทีท่ี่ไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการ

  ของบริษัทฯ ไดโดยอิสระ ไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของ

  หรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว

 (2) การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด

   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ราย มีหนาที่รับผิดชอบใน

  การพจิารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมตามขอบงัคบัของบรษิทัฯ และเปนผูเสนอชือ่ผูทีม่คีณุสมบตัิ

  เหมาะสม เพื่อใหไดกรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลาย และเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอ

  ความเห็นชอบจากกรรมการ จากน้ันจะนําเสนอรายช่ือกรรมการดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกตั้งกรรมการตาม

  หลักเกณฑตอไป

 

   ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสวนรวมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมี

  คณุสมบตัเิหมาะสมทางเว็บไซตของบรษิทัฯ  และนอกจากนี ้ยงัพจิารณากรรมการทีจ่ะเสนอชือ่เพิม่เตมิจากทาํเนยีบกรรมการ

  ของสถาบันสงเสริมกรรมการบริษัทไทย

ป ตําแหนง บริษัท

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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  การเลือกตั้งกรรมการผานท่ีประชุมผูถือหุน
   ปจจบุนัการแตงตัง้กรรมการของบริษทัฯ แตละรายตองไดรบัคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกวากึง่หน่ึงของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑและวิธีการ

ดังตอไปนี้

 1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหนึ่งเสียง

 2) ผูถือหุนแตละคนตองใชคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบง

คะแนนเสียงใหแกคนใดมากนอยเพียงใดไมได

 3) บุคคลท่ีไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น

 4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกในครั้งนั้น 

ใหประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

 กรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตําแหนงกรรมการใหคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาผลตอบแทนแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไป เวนแตวาระของกรรมการทีพ่นจากตําแหนงจะเหลอืนอยกวา 2 เดอืน โดยบคุคลซึง่เขาเปนกรรมการแทน

จะอยูในตาํแหนงไดเพยีงเทาวาระทีเ่หลอือยูของกรรมการซึง่ตนแทน ทัง้นี ้มตกิารแตงตัง้บคุคลเขาเปนกรรมการแทนดงักลาวตอง

ไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู

 ณ ปจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 5 คน และกรรมการบริหารจํานวน 2 คน

การกำ กับดูแลการดำ เนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 กรณีบริษัทยอย บริษัทฯ จะสงผูบริหารของบริษัทฯ เขาไปเปนกรรมการเพื่อกํากับการบริหารงานในบริษัทยอยในจํานวน

ไมนอยกวาครึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการ ทั้งนี้ เพ่ือใหการดําเนินการของบริษัทฯ เปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

 กรณีบริษัทรวม บริษัทฯ จะสงผูบริหารของบริษัทฯ  เขาไปเปนตัวแทนในคณะกรรมการบริษัทรวมตามสัดสวนการถือหุน

ของบริษัทฯ  สําหรับการกํากับควบคุมบริษัทรวมนั้น กรรมการในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ จะตองรับนโยบายจากบริษัทฯ กอน 

การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน
 บริษัทฯ กําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อประโยชนสวนตน 

กอนทีบ่ริษทัฯ จะประกาศผลการดาํเนนิงาน บริษทัฯ ไดจาํกัดการเขาถึงขอมูลภายในเพยีงผูทีม่หีนาท่ีเกีย่วของเทาน้ัน ไดแก ฝาย

บัญชีและการเงิน หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ ฝายตรวจสอบภายใน และเลขานุการบริษัท ทุกไตรมาสมีการสรุปรายงานการถือ

หลักทรัพยของบริษัทฯ ของผูบริหาร และของกรรมการบริษัท เสนอใหคณะกรรมการบริษัททราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือควบคุมการใชประโยชนจากขอมูลภายในของผูบริหาร

 กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับตองไมใชขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีสาระสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงราคาของ

หลกัทรพัยทีย่งัมิไดเปดเผยตอสาธารณชนหรอืตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยเพือ่การซือ้ขายหลกัทรพัยของบรษิทัฯ อนันาํมาซึง่

ผลประโยชนของตนเองและผูอืน่ นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัมแีผนทีจ่ะกาํหนดนโยบายใหบคุคลดงักลาวหลีกเลีย่งหรอืงดการซือ้ขาย

หลักทรัพยของบริษัทฯ ในชวงเวลา 1 เดือนกอนการเปดเผยงบการเงินตอสาธารณชน
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คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี 

 1.  คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

   บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม 3,346,000 บาท

 2 คาบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

   บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายทั่วไปที่จะไมใชบริการงานอื่นๆ ของสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือกิจการที่

เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

การปฏิบัติตามหลักการกำ กับดูแลกิจการท่ีดีในเรื่องอื่นๆ 
 หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน

 บริษัทฯ ไดจัดประชุมผูถือหุนโดยปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน และไดกําหนดใหมีขั้นตอนการประชุมผูถือหุนและ

เปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 ในป 2557 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 เปนการประชุมสามัญประจําป 2557 

ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร และบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุม

ตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุมประมาณ 7 วันทําการ โดยแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการ

ประกอบและมีการบันทกึการประชุมอยางถูกตองครบถวน เพือ่ใหผูถอืหุนสามารถตรวจสอบได บริษทัฯ ไดอาํนวยความสะดวก

ใหแกผูถอืหุนโดยจัดประชมุในสถานท่ีทีเ่หมาะสม และเปดโอกาสใหสทิธผิูถอืหุนในการมอบฉันทะในกรณีที่ไมสามารถเขารวม

ประชุมได นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุนไวในเว็บไซตของบริษัทฯ และผูถือหุนสามารถสง

คําถามที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ มาไดทางเว็บไซตกอนวันประชุมผูถือหุน

 ในการประชุมผูถอืหุนในป 2557 มกีรรมการเขารวมประชุมท้ังส้ิน 7 คน รวมถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธาน

ในท่ีประชุมไดเชิญชวนใหผูถือหุนดําเนินการสอบถาม และแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะตางๆ รวมท้ังไดบันทึกประเด็น

ซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญในรายงานการประชุมแลว

 นอกเหนือจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแลว หากมีความจําเปนตองเสนอวาระพิเศษเปนกรณีเรงดวนซึ่งกระทบ

หรือเกี่ยวของกับผลประโยชนของผูถือหุน หรือเกี่ยวของกับเง่ือนไขหรือกฎระเบียบของทางราชการท่ีตองเสนอขออนุมัติจาก

ผูถือหุน บริษัทฯ จะเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนเปนกรณีไป

 

 หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกนั

 บริษัทฯ ไดจัดประชุมผูถือหุนโดยปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยหุนแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียงและ

ไดกําหนดใหมีขั้นตอนการประชุมผูถือหุน และเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะได

ในกรณีที่ไมสามารถมารวมประชุมได

 เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการบริษัทไดดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใชเพื่อ

ประโยชนสวนตน บรษิทัฯ ไดมกีารสรุปรายงานการถือหลกัทรพัยของบริษทัฯ ของผูบรหิารและของกรรมการบริษทั เพือ่ควบคุม

การใชประโยชนจากขอมูลภายในของผูบริหารเพ่ือหาประโยชนอันมิพึงจะได 
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 สาํหรบักรณทีีม่กีารทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั คณะกรรมการตรวจสอบมหีนาที่ในการตรวจสอบการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั

เพ่ือใหมั่นใจวาไมมีการขัดแยงกันทางผลประโยชนเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยขอมูล

รวมท้ังรายงานความเห็นของคณะกรรมการเก่ียวกับการทาํรายการใหแกผูถือหุนทราบตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ

 บริษัทฯ ไดดําเนินการผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถเสนอช่ือบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการและ

เสนอเพิ่มวาระการประชุมลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน

 หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

 ขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมและเติบโตอยางย่ังยืน เราสรางมูลคาเพ่ิมสูงสุดใหกับลูกคา เคารพตอพนักงานของเราและ

สิ่งแวดลอม สนับสนุนชุมชนทองถิ่นที่เราเขาไปดําเนินการและใหผลตอบแทนที่ดีที่สุดแกผูถือหุนของเรา

  พันธะตอผูถือหุน

 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนรายใหญและรายยอยอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งดําเนินกิจการใหเปน

ไปตามวิสัยทัศนของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงความปลอดภัยในการดําเนินการ และใหมีผลประกอบการท่ีดี มีผลกําไร ทั้งนี้เพื่อให

ผูถือหุนไดรบัผลตอบแทนท่ีดีที่สุด

 สาํหรบัพนัธะตอผูใชสนิคาและบรกิารและคูคา พนัธะตอพนกังาน และพนัธะตอชุมชนและสงัคม สามารถศกึษารายละเอยีด

ไดจากรายงานความย่ังยืน หัวขอการดําเนินงานดานสังคม

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีชองทางในการรับเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ โดยสามารถสงผานไปที่

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบท่ี E-mail: Surint@padaeng.co.th ขอมูลทุกอยางที่

ไดรับจะเปนความลับและจะตรวจสอบตามข้ันตอนทันที

 หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

 บริษัทฯ มีปรัชญาที่จะดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตย สุจริต ถูกตอง และมีจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงคและพันธะตอฝายตางๆ 

ที่เกี่ยวของ คือ ตอคูคา ผูถือหุน พนักงาน ชุมชน และประเทศชาติ ไดกําหนดจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจและขอพึงปฏิบัติ

ของพนักงานขึ้นเปนจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจ เพื่อใหพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของ

บริษัทฯ ซึ่งจรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจไดปรับปรุงครั้งลาสุดในป 2557

 บรษิทัฯ มัน่ใจวาขอมลูสาํคญัของบรษิทัฯ รวมถงึรายงานทางการเงินและขอมลูอืน่ๆ ตามขอกาํหนดท่ีเกีย่วของไดถกูเปดเผย

ตามชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา และโปรงใส นอกเหนือจากนั้นขอมูลทาง

การเงิน ขอมูล 56-1 และรายงานประจําปยังไดรับการเปดเผยไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ดวย

 คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและท่ัวถึง ทั้งรายงานขอมูล

ทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ 

ดงักลาวเพ่ือใหผูลงทุนและผูทีเ่ก่ียวของไดรบัทราบ ทัง้โดยผานชองทางและส่ือการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยฯ 

และเว็บไซตของบริษัทฯ  
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รายงานประจำ ปและรายงานความย่ังยืน 2557 บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ กัด (มหาชน)



 ในสวนของงานดานผูลงทนุสมัพนัธนัน้ บรษิทัฯ ยงัไดจดัตัง้บคุลากรเพ่ือดแูลงานดานผูลงทนุสมัพนัธขึน้โดยเฉพาะ ผูลงทนุ

ทั่วไปสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทฯ ไดที่โทรศัพท 0 2695 9499 หรือ www.padaeng.com  หรือ E-mail: woratipr@

padaeng.co.th  

 บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายในท้ังระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน มีการจัดทําคูมืออํานาจดําเนิน

การของบริษัทฯ มีหนวยงานตรวจสอบภายในท่ีเปนอิสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหเกิดการถวงดุลและ

สามารถทําการตรวจสอบไดอยางเหมาะสม

 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัทฯ  

ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของบริษัทฯ นอกจากนั้น คณะ

กรรมการบริษัทไดกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกํากับดูแล

ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแก

กิจการ อีกทั้งความมั่นคงใหแกผูถือหุน

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถสราง

ความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณในหลากหลายสาขาของธุรกิจจํานวน 7 คน ณ สิ้นป 

2557 ดังน้ี

 1. กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 2 คน

 2. กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร  

  - ประกอบดวยกรรมการอิสระ 5 คน 3 คนเปนกรรมการตรวจสอบ

การรวมหรือแยกตำ แหนง
 ประธานกรรมการบรษิทัไมเปนบคุคลเดยีวกนักบักรรมการผูจดัการ เพือ่เปนการแบงแยกหนาที่ในการกาํหนดนโยบายการกาํกบั

ดูแลและการบริหารงานประจําบริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของฝายบริหารในแตละระดับไวอยางชัดเจน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ      
 โดยปกติคณะกรรมการบริษัทไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานดวยตนเองทุกป เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท รวมกันพิจารณา

ผลงานและปญหาเพื่อการปรับปรุงแกไขตอไป และชวยใหคณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น และ

อุปสรรคตางๆ ในระหวางปที่ผานมาและเพิ่มประสิทธิผลการทํางานของคณะกรรมการบริษัท ปจจุบันการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการบรษิทัเปนการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษทัทัง้คณะ ซึง่แบบประเมินผลการปฏบิตังิานทีก่าํหนด

จะสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในป 2557 ผลการประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการบริษัทไดถูกแจกจายใหคณะกรรมการบริษัททุกทานทราบและนําไปพัฒนาตนเองตอไป
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การปฐมนิเทศกรรมการใหมและการเขารวมสัมมนาของกรรมการ
 สวนเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัมหีนาทีจ่ดัเตรยีมขอมลูทัว่ไป และบรรยายเกีย่วกบัธรุกจิของบริษทัฯ เพือ่วากรรมการใหมจะ

ไดทราบขอมูลเกีย่วกบัการดําเนนิธุรกจิของบรษิทัฯ กฎ ระเบยีบ และความตองการตางๆ ของสาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรพัย

แหงประเทศไทยท่ีทนัตอเหตุการณ จดัใหมกีารนํากรรมการใหมซึง่ตองการทราบขอมลูการดําเนนิงานในรายละเอียดเย่ียมชมกิจการ

ของบริษัทฯ 

 เพ่ือใหกรรมการของบรษิทัฯ ไดรบัทราบกฎ ระเบยีบ ขอบงัคบัใหมๆ  ของบรษิทัจดทะเบยีนไดทนัตอเหตกุารณ กรรมการบรษิทั

ไดรับการสงเสริมใหเขาทบทวนและสัมมนาในหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

 ในป 2557 มีกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เขารับการสัมมนาดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หลักสูตร

1. นายชยะ หัสดิเสวี ผูอํานวยการ - การคา Director Certification Program DCP), 2014

2. นางวรทิพย ฤกษพิบูลย ผูอํานวยการ - การเงิน Director Certification Program (DCP), 2014
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง
 

 การควบคุมภายในเปนกระบวนการท่ีสาํคญัในการนําบรษิทัฯ ไปสูเปาหมายท่ีตัง้ไว  ในสวนนีค้ณะกรรมการตรวจสอบทําหนาที่

ใหคําปรึกษาฝายตรวจสอบภายในใหมั่นใจในงานวามีความเปนอิสระ สมบูรณ มีจริยธรรม ภายในกฎบัตรของหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน ซึง่ไดกาํหนดขอบเขตหนาทีค่วามรับผดิชอบไวอยางชดัเจน รวมท้ังการปฏิบตังิานและแนวทางการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดรับมอบหมายใหทาํหนาทีส่อบทานระบบควบคุมภายใน ระบบงานของหนวยงานตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียง

ใหเปนไปอยางรัดกุมและเหมาะสม ซึ่งจะชวยใหพนักงานทุกระดับทําหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและสะดวกขึ้น

 ผลจากคําแนะนําของฝายตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ไดปรับปรุงขั้นตอนการทํางานเพื่อใหระบบการควบคุมมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล นําไปสูการปรับปรุงอยางตอเน่ืองและการพัฒนาที่ยั่งยืน สําหรับป 2556 สวนงานที่ไดรับประโยชนจากงานตรวจสอบ

และปรับปรุงการควบคุมภายใน ไดแก กระบวนการบริหารความเส่ียงการซื้อขายโลหะลวงหนา กระบวนการจัดหาแร การจัดการ

ระบบขนสง และการจัดการสินทรัพย การบริหารจัดการทางเงิน

 คณะกรรมการตรวจสอบไดรับมอบหมายใหดูแลดานการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ดวยในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงนี้ 

บริษัทฯ ไดเนนมาตรการการปองกันความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากปจจัย

ภายใน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และปจจัยภายนอกอื่นๆ สําหรับป 2557 ตอเนื่องถึงป 2558 บริษัทฯ ไดดําเนินการประเมิน

ความเสี่ยงโดยมุงเนนไปที่การทุจริตและการตอตานการคอรรัปชัน ซึ่งเพิ่มเติมไปจากความเส่ียงในการดําเนินงานตามปกติ

 สําหรับป 2557 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางธุรกิจใหม โดยมุงสูธุรกิจสีเขียวเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โครงการใหมๆ ไดศึกษาโดย

มีเปาหมายมุงสูพลังงานทดแทนและการจัดการของเสียอุตสาหกรรมซ่ึงสอดคลองกับวาระแหงชาติดวย การศึกษาความเปนไปได

สาํหรบัโครงการใหมนี ้รวมถึงการประเมินความเส่ียงเปนไปตามข้ันตอนมาตรฐานการประเมินความเส่ียง ทัง้ทางดานเทคนิค การเงิน

และการจัดการความเส่ียง สําหรับโครงการท่ีมีการระบุขอมูลน้ีไดนําเสนอคณะกรรมการวางแผนการดําเนินงานและคณะกรรมการ

บริษัทกอนที่จะมีการตัดสินใจดําเนินการตอไป

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่01-2015 คณะกรรมการตรวจสอบไดนาํเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัการทบทวน

ระบบการควบคุมภายในดานตางๆ ประกอบดวย สภาวะในองคกรและสภาพแวดลอม ผลกระทบจากปจจัยภายนอก การบริหาร

ความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิานของฝายบรหิาร ระบบสารสนเทศและการสือ่สาร  ขอมลูและระบบการตดิตาม คณะกรรมการ

บริษัทมีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในดานการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหารและผูเกี่ยวของ 

รวมถึงระบบการควบคุมภายในดานอ่ืนๆ อยางรัดกุมเพียงพอ

หัวหนาฝายงานตรวจสอบภายใน
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8-2541 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 ไดแตงตั้ง ดร.สุรินทร ตันติเจริญเกียรติ เปน

หัวหนาฝายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ดร.สุรินทรฯ เคยดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายสนับสนุน

เทคนิค มีความรูความเขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนอยางดี และเคยเขารับการอบรมหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

และตรวจสอบภายใน ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรวา ดร.สุรินทรฯ มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาฝาย

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยขอมูลของหัวหนาฝายตรวจสอบภายในปรากฏในสวนของประวัติผูบริหาร
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 เพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในสามารถทํางานไดอยางเปนอิสระ หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานตรง

ตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน

 

 ความเห็นของผูสอบบัญช ีบรษิทั ผาแดงอนิดสัทร ีจาํกดั (มหาชน) นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ผูสอบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3760 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มีดังนี้

 “ในการวางแผนและการปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2557 ขาพเจาไดทําความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดลักษณะ

ระยะเวลา และขอบเขตของวิธกีารตรวจสอบท่ีจะใชในการรวบรวมหลักฐานเพ่ือแสดงความเห็นตองบการเงิน มิใชเพือ่วตัถปุระสงค

ในการแสดงความเห็นเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน 

 ฝายบริหารของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) มีความรับผิดชอบในการจัดใหมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ

ระบบการควบคมุภายใน เพือ่ชวยใหบรรลวุตัถปุระสงคของผูบรหิารทีจ่ะใหเกดิความม่ันใจเทาทีจ่ะสามารถทาํไดวาการดําเนนิธรุกจิ

เปนไปอยางมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของผูบริหาร การปองกันรักษาทรัพยสิน การปองกัน

และการตรวจพบทุจริตและขอผิดพลาด ความถูกตองและครบถวนของการบันทึกบัญชี และการจัดทําขอมูลทางการเงินที่เชื่อถือ

ไดอยางทันเวลา

 เนื่องจากระบบการควบคุมภายในมีขอจํากัดสืบเน่ือง ดังนั้น ขอผิดพลาดและรายการผิดปรกติอาจเกิดขึ้นซึ่งระบบไมสามารถ

ตรวจพบได นอกจากน้ี การประเมินระบบการควบคุมภายในวายังเพยีงพอสาํหรบัอนาคตหรือไมนัน้ วธิกีารควบคมุภายในดงักลาว

มีความเส่ียงวาอาจไมเพียงพอ เน่ืองจากสถานการณในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปหรือประสิทธิผลของการออกแบบ นโยบาย และ

วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในอาจบกพรอง

 อยางไรก็ตาม จากการพิจารณาระบบการควบคุมภายในดังกลาว ขาพเจามิไดพบสถานการณใดๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ ซึ่งขาพเจาพิจารณาแลวเห็นวาเปนจุดออนที่มีสาระสําคัญตามมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 315 (ปรับปรุง) การระบุ

และประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมลูที่ใดตอขอเท็จจริงอนัเปนสาระสําคญั โดยการทําความเขาใจกิจการและสภาพแวดลอม

ของกิจการ”

ขอพิพาททางกฎหมาย

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีชาวบานจํานวน 1,141 คน เปนโจทกยื่นฟองบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

ตากไมน่ิง จาํกดั ตอศาลแพงกรุงเทพใตรวม 5 คด ีเพือ่เรียกรองใหบรษิทัฯ ชดใชคาสินไหมทดแทนจากความเสียหายเปนจาํนวนเงิน

 3,969 ลานบาท โดยกลาวหาวาบริษทัฯ และบรษิทั ตากไมน่ิง จาํกัด เปนตนเหตขุองการปนเปอนโลหะแคดเมยีมในอาํเภอแมสอด 

จังหวัดตาก บริษัทฯ ไดยื่นคําใหการตอศาลแลวทุกคดี  

 วันที่ 20 กันยายน 2556 ศาลแพงกรุงเทพใตไดอานคําพิพากษาในคดีหมายเลขดําที่ 66/2552 ที่ชาวบานจํานวนหนึ่ง (207 

คน) ในพื้นที่ลุมนํ้าแมตาว อําเภอแมสอด จงัหวัดตาก ยื่นฟองบริษัทฯ และบริษัท ตากไมน่ิง จํากัด วาเปนตนเหตุทําใหเกิด

การปนเปอนของสารแคดเมียมในพ้ืนที่และเรียกรองคาเสียหายเปนเงินกวา 726 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย 1) โจทกผูมีบัตรผูปวย

โครงการแคดเมียมของโรงพยาบาลแมสอด 2) โจทกผูที่อางวาไมสามารถใชที่ดินเพื่อทําการเกษตรตอไปได 3) โจทกผูที่อางวา
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สูญเสียอาชีพ 4) โจทกผูที่หวั่นวิตกตอการมีสารแคดเมียมปนเปอน 5) โจทกผูที่หวั่นวิตกตอการสูญเสียวัฒนธรรมประเพณีและ

การดํารงชีวิตอยางปกติสุข บริษัทฯ และบริษัท ตากไมนิ่ง จํากัด ถูกโจทกเรียกรองใหจายเงินจํานวน 50 ลานบาท และเงินในอัตรา

รอยละ 3 ของผลกําไรสุทธิเขากองทุนประกันความเส่ียงและพัฒนาคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอม รวมท้ังใหฟนฟสูภาพแวดลอมดวย

คาใชจายของบริษัทฯ และบริษัท ตากไมนิ่ง จํากัด นั้น

 ศาลไดมีคําพิพากษากรณีขางตนใหบริษัทฯ และบริษัท ตากไมน่ิง จํากัด ชดใชคาเสยีหายใหแกโจทกเฉพาะผูที่มีบัตรผูปวย

โครงการแคดเมยีมของโรงพยาบาลแมสอดเปนเงนิประมาณ 9.2 ลานบาท ซึง่บรษิทัฯ และบรษิทั ตากไมนิง่ จาํกดั ตองชาํระคนละ

ครึง่ สวนโจทกทีเ่หลือ ทีอ่างวาไดรบัความเสียหายจากการปนเปอน ศาลไดมคีาํพพิากษาใหยกฟองท้ังหมด เพราะไมสามารถนําสบื

ไดวาเสียหายตามท่ีกลาวอางจริง บริษัทฯ ไดศึกษารายละเอียดของคําพิพากษาดังกลาวแลว และไดหารือกับทีมทนายความเพ่ือ

ยื่นอุทธรณตามขั้นตอนตอไป

 วันท่ี 28 กุมภาพันธ  2557 ศาลแพงกรุงเทพใตไดอานคําพิพากษาในคดีหมายเลขดําที่ 9/2553 เชนเดียวกับคดีที่ไดกลาวถึง

ขางตน โดยเปนการฟองรองเรียกคาเสียหายกวา 230 ลานบาท ศาลไดมีคาํพิพากษาใหบริษัทฯ และบริษัท ตากไมนิ่ง จํากัด ชดใช

คาเสียหายแกโจทกเฉพาะผูที่มีบัตรผูปวยโครงการแคดเมียมที่ออกโดยโรงพยาบาลแมสอดจํานวน 20 คน จากผูฟองทั้งหมด 84 

คน เปนจํานวน 2.48 ลานบาท บริษัทฯ พิจารณาคําพิพากษาดังกลาว และไดดําเนินการมอบหมายใหทนายความย่ืนอุทธรณตาม

ขั้นตอนกฎหมาย

 วันที่ 29 กันยายน 2557 ศาลแพงกรุงเทพใตไดอานคําพิพากษาในคดีหมายเลขดําที่ 64/2552 เชนเดียวกับคดีที่ไดกลาวถึง

ขางตน โดยเปนการฟองรองเรียกคาเสียหายกวา 836 ลานบาท ศาลไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯ และบริษัท ตากไมนิ่ง จํากัด ชดใช

คาเสียหายแกโจทกเฉพาะผูที่มีบัตรผูปวยโครงการแคดเมียมที่ออกโดยโรงพยาบาลแมสอดจํานวน 82 คน จากผูฟองทั้งหมด 218 

คน เปนจํานวน 8.20 ลานบาท บริษัทฯ พิจารณาคําพิพากษาดังกลาว และไดดําเนินการมอบหมายใหทนายความย่ืนอุทธรณตาม

ขั้นตอนกฎหมาย

 คดีที่เหลืออยูอีก 2 คดยีังอยูระหวางกระบวนการพิจารณาของศาล 

 บริษัทฯ มั่นใจในมาตรการดานสิ่งแวดลอมท่ีเขมงวด ซึ่งเปนไปตามกฎขอบังคับและขอกําหนดของสวนราชการ ซึ่งผูบริหาร

มีความมุงม่ันท่ีจะตอสูคดีอยางเต็มกําลังความสามารถ ผลของคดีดังกลาวยังไมสามารถคาดการณได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ได

ประมาณหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นเปนเงินจํานวน 27 ลานบาท สําหรับ 5 คดีดังกลาว

 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 บริษัทฯ ไดรบัหนังสือจากกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2553 กําหนดใหบริษัทฯ 

ดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 180 วัน หากไมดําเนินการตามที่กําหนดจะถูกเพิกถอนประทานบัตรฉบับที่ไดรับลาสุด

 บริษัทฯ ไมเห็นดวยกับคําสั่งที่ออกโดยมิชอบดวยกฎหมาย จึงไดยื่นฟองตอศาลปกครองกลางในเดือนมกราคม  2554

 วันที่ 11 กันยายน  2557 ศาลปกครองกลางไดอานคําพิพากษาในคดีดังกลาว โดยวินิจฉัยวาประทานบัตรฉบับที่บริษัทฯ ได

รบัลาสดุไดมาโดยถกูตองตามขอกาํหนดของกฎหมายในขณะนัน้ทกุประการ กระทรวงอตุสาหกรรมไมมอีาํนาจทีจ่ะกาํหนดเงือ่นไข

ใหบรษิทัฯ ตองจดัทาํรายงานการวเิคราะหผลกระทบสิง่แวดลอมและสขุภาพเพิม่เตมิ ดงันัน้ หนงัสือกระทรวงอตุสาหกรรม ฉบบัลง

วันที่ 22 ตุลาคม 2553 จึงเปนคําสั่งที่ไมถูกตอง จึงใหยกเลิกหนังสือฉบับดังกลาว
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รายการระหวางกัน 

 นโยบายการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ ยึดถือหลักการการซ้ือขายดวยการอางอิงราคาตลาดโลก และกระทําไปเพ่ือ

ประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานของบริษัทฯ อนึ่งหนวยงานตรวจสอบภายในไดทําการตรวจสอบในเร่ืองการทํารายการระหวาง

กันของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบอยางตอเน่ือง

 รายละเอียดของรายการกับบุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวของกันสามารถดูเพิ่มเติมไดจากรายการท่ี 26 ของหมายเหตุประกอบ

งบการเงินประจําป 2557 
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สรุปตำ แหนงรายการท่ีกำ หนด ในรายงานประจำ ป
ตามแบบ 56-2
 แบบรายงานประจําปของบริษัทฯ ที่ออกหลักทรัพย (แบบ 56-2) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 

เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ออก

หลักทรัพย (ใชบังคับสําหรับการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานตาม ม.56 ที่มีหนาที่จัดสงตอสํานักงาน

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2557 เปนตนไป)

หนา

 1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
 1.1  ภาพรวมท่ีมาและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายในการดําเนินงาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค 

ุ

  เปาหมาย กลยุทธ
  1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ

ุ

1-11

 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
  2.1 โครงสรางรายได
  2.2 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ (ลักษณะธุรกิจในปที่ผานมา)
  2.3 การตลาดและการแขงขัน
  2.4  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

3

44

44

32

่ 3.  ปจจัยความเส่ียง 56

่ ่ 4.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
  4.1 ขอมูลท่ัวไป

ู

  4.2 ขอมูลสําคัญอื่น
ู

  4.3 ขอมูลหลักทรัพยท่ีออกโดยบริษัทฯ
ู

1, 122

 5.  ผูถือหุน 122

 6.  นโยบายการจายปนผล 123

 7.  โครงสรางการจัดการ
  7.1 คณะกรรมการ
  7.2 ผูบริหาร
  7.3 เลขานุการบริษัท
  7.4 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
  7.5 บุคลากร

124

 8.  การกํากับดูแลกิจการ
  8.1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
  8.2  คณะกรรมการชุดยอย
  8.3  การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
  8.4  การกํากับดูแลการดําเนินงาน
  8.5  การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน

ู

  8.6  คาตอบแทนผูสอบบัญชี
  8.7  การปฏิบัติตาม Code of Best Practices ของ SET

134

 9.  ความรับผิดชอบตอสังคม 16-57

 10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง่ 143

 11. รายการระหวางกัน 146

 12. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ่
  ขอมูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปที่ผานมา)

ู 6

 13. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ 50

 14. งบการเงิน 65

 ผูลงทุนสามารถศึกษาขอมูลของบริษัทฯ เพ่ิมเติมไดจากแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) ของบริษัทฯ ที่แสดงไวใน 

www.sec.or.th และเว็บไซตของบริษัทฯ www.padaeng.com
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GRI Content Index 

Indicator Disclosures Report Section Page Notee

Strategy and Analysis

G4-1 Statement from the most senior decision-maker of the 

organization 

Corporate Strategies / Message from the

Board of Directors

8-9 / 12-15

G4-2 Description of key impacts, risks, and opportunities Business Risk Assessment / Message 

from the Board of Directors

54-55 / 

14-15

Organizational Profile

G4-3 Name of the organization and services Organization Profile / Overall Business

Operations of the Company

1 / 3

G4-4 Primary brands, product Our Products 2

G4-5 Location of the organization’s headquarters Locations 4

G4-6 Number of countries where the organization operates, 

and names of countries where either the organization has 

significant operations or that are specifically relevant to the

sustainability topics covered in the report

About PDI / Overall Business Operations  

of the Company / Locations

1-4

G4-7 Nature of ownership and legal form About PDI / Corporate Governance 1 / 134-142

G4-8 Markets served (including geographic breakdown, sectors

served, and types of customers and beneficiaries)

Our Products / Sales and Market Review /

 Process and Technology Innovation (PTI)

2 / 44-45 / 

49

G4-9 Scale of the organization About PDI, Overall Business Operations 

of the Company

1-4

G4-10 Total number of employees / workforce Human Resources Management 20-25

G4-11 Percentage of total employees covered by collective

bargaining agreements

Human Resources Management 20-25

G4-12 Organization’s supply chain Supply Chain Management 33

G4-13 Significant changes during the reporting period regarding the

organization’s size, structure, ownership, or its supply chain

Corporate Strategies 8-9

G4-14 Report whether and how the precautionary approach or 

principle is addressed by the organization

Business Risk Assessment 54-55

G4-15 Externally developed economic, environmental and social

charters, principles, or other initiatives to which the

organization subscribes or which it endorses

Message from the Board of Directors / 

Policy of Corporate Governance

12-15 / 134

G4-16 Memberships of associations Memberships 4

Identified Material Aspects and Boundaries

G4-17 List all entities included in the organization’s consolidated

financial statements or equivalent documents                                                                        

Financial Review: Development in 

Related Company

50-55

G4-18 Process for defining report boundaries and content Stakeholder Engagement 17-19

G4-19 List all the material Aspects identified in the process for

defining report content

Stakeholder Engagement 17-19

G4-20 For each material Aspect, report the Aspect Boundary within

the organization

Stakeholder Engagement 17-19

G4-21 For each material Aspect, report the Aspect Boundary outside 

the organization 

Stakeholder Engagement 17-19

G4-22 Explanation of the effect of any restatements - - No restate-

ment in 2014

General Standard Disclosures
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Indicator Disclosures Report Section Page Notee

G4-23 Significant changes from previous reporting periods in the 

Scope and Aspect Boundaries

Stakeholder Engagement 17-19

Stakeholder Engagement

G4-24 List of stakeholder groups engaged by the organization Integrated Sustainability Reporting 17-19

G4-25 Basis for identification and selection of stakeholders with

whom to engage

Stakeholder Engagement 17-19

G4-26 Organization’s approach to stakeholder engagement, 

including frequency of engagement by type and by 

stakeholder group

Stakeholder Engagement 17-19

G4-27 Key topics and concerns that have been raised through

stakeholder engagement

Stakeholder Engagement 17-19

Report Profile

G4-28 Reporting period Integrated Sustainability Reporting 16

G4-29 Date of most recent  report Integrated Sustainability Reporting 16

G4-30 Reporting cycle Integrated Sustainability Reporting 16

G4-31 Contact point for questions regarding the report or its contents Integrated Sustainability Reporting 16

G4-32 "in accordance" option, GRI Content Index Integrated Sustainability Reporting 16

G4-33 Policy regarding report assurance Integrated Sustainability Reporting 16

Governance

G4-34  Governance structure of the organization Management and Corporate Governance /

Board of Directors / Company Executives

124-142 / 

58-61 /  

62-63

G4-35 Process for delegating authority for economic, environmental 

and social topics from the highest governance body to senior 

executives and other employees

Management and Corporate Governance /

Environment, Health, Safety Steering 

Committees

124-142 / 36

G4-36 Report whether the organization has appointed an 

executive-level position or positions with responsibility for

economic, environmental and social topics, and whether post

holders report directly to the highest governance body

www.padaeng.com/ Structure of CSR

Steering Committees

G4-37 Processes for consultation between stakeholders and the

highest governance body on economic, environmental and 

social topics

Stakeholder Engagement 17-19

G4-38 Composition of the highest governance body and its 

committees

Management and Corporate Governance /

Board of Directors / Company Executives

124-142 / 

58-61 / 

62-63

G4-39 Indicate if Chair of the highest governance body is also an 

executive officer

Management Structure 124-128

G4-40 Nomination and selection processes for the highest 

governance body and its committees

The Selection and the Appointment of 

Company Directors and Executives

137-138

G4-41 Processes for the highest governance body to ensure

conflicts of interest are avoided and managed

Corporate Governance / Internal Control

and Risk Management /

www.padaeng.com/Code of Conduct

134-142 /

143-144

G4-42 The highest governance body’s and senior executives’ roles 

in the organization’s purpose, value or mission statements, 

strategies, policies, and goals related to economic, 

environmental and social impacts

Management Structure / Corporate 

Governance

124-128 / 

134-142

G4-43 Measures taken to develop and enhance the highest

governance body’s collective knowledge of economic, 

environmental and social topics

Board Self-Assessment / Orientation for

New Directors and Directors Participation

in Seminar

141

G4-44 Processes for evaluation of the highest governance body’s

performance with respect to governance of economic, 

environmental and social topics

Board Self-Assessment 141
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Indicator Disclosures Report Section Page Notee

G4-45 Highest governance body’s role in the identification and 

management of economic, environmental and social impacts, 

risks, and opportunities 

Corporate Governance / Internal Control 

and Risk Management

134-142 /

143-144

G4-46 Highest governance body’s role in reviewing the 

effectiveness of the organization’s risk management

processes for economic, environmental and social topics

Corporate Governance / Internal Control 

and Risk Management

134-142 /

143-144

G4-47 Frequency of the highest governance body’s review of 

economic, environmental and social impacts, risks, and 

opportunities

Corporate Governance / Internal Control 

and Risk Management

134-142 /

143-144

G4-48 Highest committee or position that formally reviews and 

approves the organization’s sustainability report and ensures

that all material Aspects are covered  

Corporate Governance / Internal Control 

and Risk Management

134-142 /

143-144

G4-49 Process for communicating critical concerns to the highest 

governance body

Corporate Governance / Internal Control 

and Risk Management

134-142 /

143-144

G4-50 Nature and total number of critical concerns that were 

communicated to the highest governance body

Corporate Governance / Internal Control 

and Risk Management

134-142 /

143-144

G4-51 Remuneration policies for the highest governance body and

senior executives

Remunerations for Directors and

Executives

130

G4-52 Process for determining remuneration Remunerations for Directors and

Executives / The Nomination and 

Remuneration Committee

130 / 136

G4-53 Stakeholders’ views are sought and taken into account

regarding remuneration

Remunerations for Directors and

Executives / The Nomination and 

Remuneration Committee

130 / 136

G4-54 Ratio of the annual total compensation for the organization’s

highest-paid individual  to the median annual total 

compensation for all employees

- - Not available: 

we expect

this data to 

be available in

the next year

G4-55 Report the ratio of percentage increase in annual total

compensation for the organization’s highest-paid individual

to the median percentage increase in annual total

compensation for all employees 

- - Not available: 

we expect

this data to 

be available in

the next year

Ethics and Integrity

G4-56 Codes of conduct Code of Conduct / 

www.padaeng.com/Code of Conduct

25

G4-57 Helplines or advice lines for employee People Engagement / Grievance

Mechanisms / Freedom of Association

and Collective Bargaining

24-25

G4-58 Mechanisms for reporting concerns about unethical or 

unlawful behavior

People Engagement / Grievance

Mechanisms / Freedom of 

Association and Collective Bargaining / 

Code of Conduct

24-25
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Specific Standard Disclosures 

Indicator Disclosures Report Section Page Notee

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach Message from the Board of Directors / 2014 

Highlights / Human Resources

12-15 / 10-11 /

20

Economic

Economic Performance 

G4-EC1 Direct economic value generated and distributed Key Figures and Ratios / Developing Our

Compensation and Benefits Management 

System

7 / 22

G4-EC2 Financial implications and other risks and 

opportunities for the organization’s activities due to 

climate change

Financial Review, Energy Conservation and

Energy Efficientcy Improvement

50-53, 38-39

G4-EC3 Coverage of the organization’s defined benefit plan

obligations

G4-EC4 Financial assistance received from government  - - PDI does not 

receive financial

assistance from 

government

Market Presence

G4-EC5 Ratios of standard entry level wage by gender 

compared to local minimum wage at significant

locations of operation

- - Not available: we

expect this data to

be available in the

next year

G4-EC6 Proportion of senior management hired from the 

local community at significant locations of

operation 

 - - Not available: we

expect this data to

be available in the

next year

Indirect Economic Impacts

G4-EC7 Development and impact of infrastructure 

investments and services supported

 - - Not available: we

expect this data to

be available in the

next year

G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including 

the extent of impacts

- - Not available: we

expect this data to

be available in the

next year

Procurement Practices 

G4-EC9 Proportion of spending on local suppliers at 

significant locations of operation

Supply Chain Management: Local 

Procurement of Product and Services

33

Environmental

Materials

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach Environment: Commitment to 

Environmental Excellence / Message from

the Board of Directors

34 / 14-15

G4-EN1 Materials used by weight or volume Overview of the Environment Performance

Indicators

40

G4-EN2 Percentage of materials used that are recycled 

input materials

Includes both post-consumer 

recycled material and waste from industrial

sources (e.g. new scrap from fabricators and old 

scrap from end-of-life equipment), but excludes

internal recycling  within the facility (home scrap)

Industrial Waste Management / Overview 

of the Environment Performance 

Indicators / Raw Material Procurement / 

Tak Operations

37 / 40 / 46 / 

46-47
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Energy

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach Environment: Commitment to 

Environmental Excellence / Message from 

the Board of Directors

34 / 14-15

G4-EN3 Energy consumption within the organization Energy Conservation and Energy Efficiency

Improvement

38-39

G4-EN4 Energy consumption outside of the organization - - Not available: we

expect this data to

be available in the

next year

G4-EN5 Energy intensity Energy Conservation and Energy Efficiency

Improvement

38-39

G4-EN6 Reduction of energy consumption Energy Conservation and Energy Efficiency

Improvement

38-39

G4-EN7 Reductions in energy requirements of products

and services

Tak Operations: Tak Refinery Optimizes its 

Operations and Lowers Electricity Costs

46

Water

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach Environment: Commitment to 

Environmental Excellence / Message from 

the Board of Directors

34 / 14-15

G4-EN8 Total water withdrawal by source Environment: Overview of the 

Environmental Performance Indicators

34-36 / 40

G4-EN9 Water sources significantly affected by withdrawal 

of water 

Environment: Overview of the 

Environmental Performance Indicators

34-36 / 40

G4-EN10 Percentage and total volume of water recycled and 

reused

Environment: Overview of the 

Environmental Performance Indicators

34-36 / 40

Biodiversity

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach Environment: Commitment to 

Environmental Excellence / Message from 

the Board of Directors

34 / 14-15

G4-EN11 Operational sites owned, leased, managed in, or 

adjacent to, protected areas and areas of high 

biodiversity value outside protected areas

Mae Sod Mine Rehabitation 41-43

G4-EN12 Description of significant impacts of activities, 

products, and services on biodiversity in protected 

areas and areas of high biodiversity value outside 

protected areas 

Include impacts identified as a consequence

of any resettlement and closure activities reported 

under Indicators MM9 and MM10 respectively

- - Not available: we

expect this data to

be available in the

next year

MM1 Amount of land (owned or leased, and manage for 

production activities or extrative use) disturbed or

rehabilitated

Mae Sod Mine Rehabitation 41-43

G4-EN13 Habitats protected or restored Mae Sod Mine Rehabitation 41-43

G4-EN14 Total number of IUCN red list species and national 

conservation list species with habitats in areas 

affected by operations, by level  of extinction risk

- - Not available: we

expect this data to

be available in the

next year

MM2 The number and percentage of total sites identified

as requiring biodiversity management plans 

according to stated criteria, and the number 

(percentage) of those sites with plans in place

Mae Sod Mine Rehabitation 41-43
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Emissions

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach Environment: Commitment to 

Environmental Excellence / Message from 

the Board of Directors

34 / 14-15

G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (scope 1) Climate Change 39

G4-EN16 Energy indirect greenhouse gas (GHG) emissions 

(scope 2)

- - Not available: we 

expect this data to

be available in the

next year

G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions

(scope 3)

- - Not available: we 

expect this data to

be available in the

next year

G4-EN18 Greenhouse gas (GHG) emissions intensity Overview of the Environment Performance

Indicators

40

G4-EN19 Reduction of greenhouse gas (GHG) emissions Climate Change 39

G4-EN20 Emissions of ozone-depleting substances (ODS) - - Not available: we 

expect this data to

be available in the

next year

G4-EN21 NOX, SOX, and other significant air emissions

Include emissions from both major mobile sources 

and on-site stationary sources

Air Quality Management 36-37

Effluents and Waste

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach Environment: Commitment to 

Environmental Excellence / Message from 

the Board of Directors

34 / 14-15

G4-EN22 Total water discharge by quality and destination Overview of the Environment Performance

Indicators

40

G4-EN23 Total weight of waste by type and disposal method Overview of the Environment Performance

Indicators

40

MM3 Total amounts of overburden, rock, tailings, and 

sludges and their associated risks

- - Not available: we 

expect this data to

be available in the

next year

G4-EN24 Total number and volume of significant spills - - Not available: we 

expect this data to

be available in the

next year

G4-EN25 Weight of transported, imported, exported, or 

treated waste deemed hazardous under the terms 

of the Basel convention 2 annex i, ii, iii, and viii, 

and percentage of transported waste shipped 

internationally

Overview of the Environment Performance

Indicators

40

G4-EN26 Identity, size, protected status, and biodiversity 

value of water bodies and related habitats 

significantly affected by the organization’s 

discharges of water and runoff

- - Not available: we 

expect this data to

be available in the

next year

Products and Services

G4-EN27 Extent of impact mitigation of environmental

impacts of products and services

Product Responsibility 31

G4-EN28 Percentage of products sold and their packaging 

materials that are reclaimed by category

- -
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Compliance

G4-EN29 Monetary value of significant fines and total

number of non-monetary sanctions for non-

compliance with environmental laws and regulations

Legal Disputes 140-141

Transport

G4-EN30 Significant environmental impacts of transporting 

products and other goods and materials for the 

organization’s operations, and transporting 

members of the workforce

- - Not available: we

expect this data to

be available in the 

next year

Overall

G4-EN31 Total environmental protection expenditures and 

investments by type

Overview of the Environment Performance

Indicators

40

Supplier Environmental Assessment

G4-EN32 Percentage of new suppliers that were screened 

using environmental criteria

- - Not available: we

expect this data to

be available in the 

next  year

G4-EN33 Significant actual and potential negative

environmental impacts in the supply chain and 

actions taken 

- - Not available: we

expect this data to

be available in the 

next  year

Environmental Grievance Mechanisms

G4-EN34 Number of grievances about environmental 

impacts filed, addressed, and resolved through 

formal grievance mechanisms

Community Involvement and Participation 

Involvement

39

Social: Labor Practices and Decent Work

Employment

G4-LA1 Total number and rates of new employee hires 

and employee turnover by age group, gender and 

region

Employment 20-21

G4-LA2 Benefits provided to full-time employees that are

not provided to temporary or part-time employees, 

by significant locations of operation

Developing Our Compensation and 

Benefits Management System

22

G4-LA3 Return to work and retention rates after parental

leave, by gender

People Development: Retention Rate of

Return to Work after Parental Leave

23

Labor / Management Relations

G4-LA4 Minimum notice periods regarding operational 

changes, including whether these are specified in

collective agreements

Freedom of Association and Collective

Bargaining

25

Occupational Health and Safety

G4-LA5 Percentage of total workforce represented in 

formal joint management–worker health and safety 

committees that help monitor and advise on 

occupational health and safety programs

People Engagement 27

G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational 

diseases, lost days, and absenteeism, and total

number of work-related fatalities, by region and 

by gender

People Engagement 27

G4-LA7 Workers with high incidence or high risk of 

diseases related to their occupation

Safety Indicators 27

G4-LA8 Health and safety topics covered in formal

agreements with trade unions

 - - No trade unions

in PDI
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Training and Education

G4-LA9 Average hours of training per year per employee by 

gender, and by employee category

People Development 22-23

G4-LA10 Programs for skills management and lifelong 

learning that support the continued employability

of employees and assist them in managing career

endings

People Development 22-23

G4-LA11 Percentage of employees receiving regular 

performance and career development reviews, by 

gender and by employee category

People Development

Diversity and Equal Opportunity

G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown 

of employees per employee category according to

gender, age group, minority group membership, 

and other indicators of diversity

Local Fit & Diversity 24

Equal Remuneration for Women and Men

G4-LA13  Ratio of basic salary and remuneration of women 

to men by employee category, by significant

locations of operation

People Development: Compensation Ratio 

of Female comparing to Male Employee

23

Supplier Assessment for Labor Practices

G4-LA14 Percentage of new suppliers that were screened 

using labor practices criteria

Supply Chain Management 32

G4-LA15 Significant actual and potential negative impacts

for labor practices in the supply chain and actions

taken

Supply Chain Management 32

Labor Practices Grievance Mechanisms

G4-LA16 Number of grievances about labor practices filed, 

addressed, and resolved through formal grievance 

mechanisms

Grievance Mechanisms 24

Social: Human Rights

Investment

G4-HR1 Total number and percentage of significant 

investment  agreements and contracts that include

human rights clauses or that underwent human 

rights screening

- - All agreements 

are in compliance 

with PDI Code of 

Conduct

G4-HR2 Total hours of employee training on human rights 

policies or procedures concerning aspects of 

human rights that are relevant to operations, 

including the percentage of employees trained

People Development, Human & 

Labor Rights

22-23 / 25

Non-discrimination

G4-HR3 Total number of incidents of discrimination and 

corrective actions taken

- - There was no 

incidents of 

discrimination

Freedom of Association and Collective Bargaining

G4-HR4 Operations and suppliers identified in which the 

right to exercise freedom of association and 

collective bargaining may be violated or at

significant risk, and measures taken to support

these rights

Freedom of Association and Collective

Bargaining

25
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Child Labor

G4-HR5 Operations and suppliers identified as having 

significant risk for incidents of child labor, and 

measures taken to contribute to the effective

abolition of child labor

Human & Labor Rights

Supply Chain Management

25

32

Forced or Compulsory Labor

G4-HR6 Operations and suppliers identified as having 

significant risk for incidents of forced or 

compulsory labor, and measures to contribute 

to the elimination of all forms of forced or 

compulsory labor

Supply Chain Management 32

Security Practices

G4-HR7 human rights policies or procedures that are 

relevant to human rights policies or procedures 

that are relevant to operations

Human & Labor Rights 25

Indigenous Rights

G4-HR8 Total number of incidents of violations involving 

rights of  indigenous peoples and actions taken

- - None

MM5 Total number of operations taking place in or 

adjacent to Indigenous Peoples' territories, and 

number and percentage of operations or sites 

where there are formal agreements with Indigenous

Peoples' communities

- - None

Assessment

G4-HR9 Total number and percentage of operations that 

have been subject to human rights reviews or 

impact assessments

- - None

Supplier Human Rights Assessment

G4-HR10 Percentage of new suppliers that were screened 

using human rights criteria

Supply Chain Management 32

G4-HR11 Significant actual and potential negative human 

rights impacts in the supply chain and actions 

taken

Supply Chain Management 32

Human Rights Grievance Mechanisms

G4-HR12 Number of grievances about human rights impacts

filed, addressed, and resolved through formal

grievance mechanism

- - No grievances

about human rights 

impacts filed

Social: Society

Local Communities

G4-SO1 Percentage of operations with implemented local

community engagement, impact assessments, 

and development programs Report whether there

are programs in place for assessing the impacts of 

operations on local communities

Community Engagement 28-30 / 39

G4-SO2 Operations with significant actual and potential 

negative impacts on local communities

Community Engagement 28-30, 39

MM6 Number and description of significant disputes 

relating to land use, customary rights of local 

communities and Indigenous Peoples

- - None

MM7 The extent to which grievance mechanisms were

used to resolve disputes relating to land use, 

customary rights of local communities and Indig-

enous Peoples, and the outcomes

- - None
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Artisanal and Small-scale Mining

MM8 Number (and percentage) or company operating 

sites where artisanal and small-scale mining (ASM)

takes place on, or adjacent to, the site; the 

associated risks and the actions taken to manage 

and mitigate these risks

- - None

Resettlement

MM9 Sites where resettlements took place, the number 

of households resettled in each, and how their 

livelihoods were affected in the process

- - None

Closure Planning

MM10 Number and percentage of operations with closure 

plans

The Preparation of Occupational Training 

Program for Employee after the Closure of 

the Mae Sod Mine in 2017 

24

Anti-corruption

G4-SO3 Total number and percentage of operations

assessed for risks related to corruption and the 

significant risks identified

Anti-Corruption 33

G4-SO4 Communication and training on anti-corruption 

policies and procedures

Anti-Corruption 33

G4-SO5 Confirmed incidents of corruption and actions

taken

Anti-Corruption 33

Public Policy

G4-SO6 Total value of political contributions by country and 

recipient / beneficiary

Code of Conduct / 

www.padaeng.com/Code of Conduct

25

Anti-competitive Behavior

G4-SO7 Total number of legal actions for anti-competitive 

behavior, anti-trust, and monopoly practices and 

their outcomes

Conducting Fair Business 30

G4-SO8 Monetary value of significant fines and total

number of non-monetary sanctions for 

non-compliance with laws and regulations

Code of Conduct / 

www.padaeng.com/Code of Conduct

25

Supplier Assessment for Impacts on Society

G4-SO9 Percentage of new suppliers that were screened 

using criteria for impacts on society

- - Not available: we

expect this data to

be available in the 

next year

G4-SO10 Significant actual and potential negative impacts 

on society in the supply chain and actions taken

- -

Grievance Mechanisms for Impacts on Society

G4-SO11 Number of grievances about impacts on society

filed, addressed, and resolved through formal

grievance mechanisms

- - No grievances

about environmental

impacts filed,and

addressed

Social: Product Responsibility

Customer Health and Safety

G4-PR1 Percentage of significant product and service

categories for which health and safety impacts are 

assessed for improvement

- - 100% of 

significant products
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G4-PR2 Total number of incidents of non-compliance with 

regulations and voluntary codes concerning the 

health and safety impacts of products and services 

during their life cycle, by type of outcomes

- - None

Materials Stewardship

MM11 Programs and progress relating to materials

stewardship 

Strategic Plan 44

Product and Service Labeling

G4-PR3 Type of product and service information required 

by the organization’s procedures for product and 

service information and labeling, and percentage of 

significant product and service categories subject 

to such information requirements

- - All significant

product and service

categories are 

assess regarding 

health and safety

impact

G4-PR4 Total number of incidents of non-compliance

with regulations and voluntary codes concerning 

product and service information and labeling, by 

type of outcomes

- - There was

no incidents of

non-compliance

G4-PR5 Results of surveys measuring customer 

satisfaction

Customer Satisfaction Surveys 31

Marketing Communications

G4-PR6  Sale of banned or disputed products None - - There was

no banned or 

disputed products

G4-PR7 Total number of incidents of non-compliance with 

regulations and voluntary codes concerning 

marketing communications, including advertising, 

promotion, and sponsorship, by type of outcomes

- - None

Customer Privacy

G4-PR8 Total number of substantiated complaints 

regarding breaches of customer privacy and losses

of customer data

Customers' Information Privacy 31

Compliance

G4-PR9 Monetary value of significant fines for

non-compliance with laws and regulations con-

cerning the provision and use of products 

and services 

- - There was

no fines for 

non-compliance 
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