บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
Tongkah Harbour Public Company Limited

หนังสือ แจ้ งการจัด สรรหุ้น สามัญเพิมทุน
และเอกสารประกอบการจองซือหุ้น สามัญ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํ านวนไม่เกิน 4,541,636,778 หุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริษัททีมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้น
ณ วันที 5 มกราคม 2559 และให้ รวบรวมรายชือ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที 6 มกราคม 2559 ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 6 หุ้นใหม่
ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท

ระยะเวลาจองซือ
- กุม ภาพัน ธ์

ส่ ว นที 1
ข้ อ มูล การจัด สรรหุ้น เพิมทุน ของบริ ษัท

1.

2.

ชือและสถานทีตังของบริ ษัท จดทะเบีย น
ชือบริษัท:
ทีอยู่:

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ชัน 7 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร1 252/11

โทรศัพท์:
โทรสาร:

ถนนรัชดาภิเษก ห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
+66 (0)2 695 4912-28
+66 (0)2 694-4420

วัน เดือ น ปี และครั งทีของการประชุม กรรมการ ซึงมีม ติใ ห้ จ ัด สรรเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 2/2558 ของบริ ษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริ หารแผน เมือ
วันที 21 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ตามสัด ส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ตามทีกําหนดไว้ ในแผนฟื นฟูกิจการของบริ ษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ทีได้ รับความเห็นชอบจาก
ศาลล้ มละลายกลาง (แผนฟื นฟูกิจการ) ทังนี บริ ษัทฯ ได้ ยืนคําร้ องต่อศาลล้ ม ละลายกลาง เพือขอคําสังเห็นชอบ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม (Right Offering) แล้ วเมือวันที 22 ธันวาคม

3.

รายละเอีย ดการจัด สรรหุ้น เพิมทุน
ประเภทของหุ้น เพิมทุน

:

ทุน จดทะเบีย นชําระแล้ ว ก่ อ นการ :
เพิมทุน ครั งนี
(ณ วัน ที ธัน วาคม
)
ทุน จดทะเบีย นทีเรี ย กชําระแล้ ว :
ภายหลังการเพิมทุน ในครั งนี
(ในกรณีท ีมีก ารจองซือหุ้น สามัญ
เพิมทุน ได้ ค รบทังจํานวน)
วิธ ีก ารจัด สรร
:

หุ้นสามัญทีออกใหม่
756,939,463 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน
756,939,463 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
5,298,576,241 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน
5,298,576,241 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท

จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมซึงมีรายชือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ

วั น ที 5 มกราคม 2559 (และให้ รวบรวมรายชื อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติห ลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิ ธี ปิ ด
สมุดทะเบียนในวันที 6 มกราคม 2559) ตามสัดส่วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือแต่
ละรายถืออยู่อย่างไรก็ต าม บริ ษัทขอสงวนสิทธิ ทีจะไม่ จัด สรรหุ้น สามัญ
เพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดหากการจัดสรรดังกล่าวจะทําให้ สดั ส่วนการถือ
หุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวเกิน กว่ าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทีจํา หน่ า ยได้
แล้ ว ทังหมดของบริ ษั ท โดยผู้ถื อ หุ้น ต่ า งด้ า วดัง กล่า วอาจไม่ ไ ด้ รั บ การ
จัดสรรหรือได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพียงบางส่วน
ทังนี บริษัทจะคืนเงินค่าจองซือหุ้นสามัญสําหรับส่วนทีไม่ได้ รับการจัด สรร
เพิมเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้ างต้ นโดยไม่มีดอกเบียภายใน 14 วันนับ
แต่วนั ทีปิ ดรับการจองซือหุ้น
ในกรณีทีมีห้ นุ สามัญเพิมทุนเหลือจากการทีไม่ ได้ รับการจองซือจากการ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามทีกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทฯ ในฐานะผู้บริ หาร
แผนมอบหมายให้ นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล เป็ นผู้คดั เลือกนักลงทุน จัดสรร
หุ้นเพิมทุน และกําหนดเงือนไขรายละเอียดทีเกียวข้ องกับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนมีอํานาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน

4.

จํานวนหุ้น ทีจัด สรร

:

4,541,636,778 หุ้น

อัต ราส่ ว น
ราคาเสนอขายต่ อ หุ้น

:
:

1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามัญใหม่ (ในกรณีทีมีเศษหุ้นให้ ปัดทิง)
0.05 บาท

กําหนดวัน ปิ ดสมุด ทะเบีย นพัก การโอนหุ้น เพือกําหนดสิท ธิใ นการจองซือหุ้น สามัญเพิมทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2558 เมือวันที 21 ธันวาคม 2558 มีมติให้ กําหนดวันที 5 มกราคม 2559
เป็ นวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีจะมีสทิ ธิจองซือหุ้นเพิมทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) และ
กําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียนทะเบียนผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ในวันที 6 มกราคม 2559

5.

กําหนดวัน จองซือและรั บ ชําระเงิน ค่ าหุ้น เพิมทุน
ระหว่างวันที 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ตังแต่เวลา 09.30 น. – 16.30 น.

6.

วัต ถุป ระสงค์ ก ารเพิมทุน และการใช้ เ งิน ทุน ส่ ว นทีเพิม
บริ ษั ท จะนํ า เงิ น ที ได้ จ ากการเสนอขายหุ้น สามั ญเพิ มทุน ในครังนี ไปใช้ ก ารเงิ น ลงทุน ในบริ ษั ท ในเครื อ จํ า นวน
227,081,838.90 บาท รวมถึงโครงการอืนๆ ของบริษัทต่อไปในอนาคต

7.

ประโยชน์ ท ีบริ ษัท จะได้ รั บ จากการจัด สรรหุ้น เพิมทุน
บริษัทในเครือจะมีฐานะทางการเงินทีดีขนจากวั
ึ
ตถุประสงค์ของการเพิมทุนดังกล่าวในข้ อ 6. ซึงจะทําให้ บริษัทใน
เครือทีได้ รับการเพิมทุนมีเงินทุนหมุนเวียนทีเพียงพอต่อการดําเนินกิจการ และจะส่งผลให้ สามารถจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่บริษัท (ในฐานะผู้ถือหุ้น) ได้ ในอนาคต

8.

นโยบายเงิน ปั น ผลและสิท ธิใ นการรั บ เงิน ปั น ผลของหุ้น ส่ ว นทีเพิมทุน
บริษัทมีนโยบายการจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นจํานวนเงินไม่เกินร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ และ
สํารองตามกฎหมายเมือบริษัทออกจากแผนฟื นฟูกิจการโดยมีกําไรและไม่มีผลขาดทุนสะสมแล้ ว ทังนีการจ่ายเงิน
ปั นผลจะขึนอยู่กบั ผลประกอบการ แผนการธุรกิจ สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอืนใดในอนาคต
โดยให้ อํานาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึงการดําเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดต่อผู้ถือ
หุ้น

ส่ ว นที 2
ข้ อ มูล เบืองต้ น ของบริ ษัท

1.

ชือและสถานทีตังของบริ ษัท จดทะเบีย น
ข้ อ มูล ของ ทุ่งคาฯ
ชือบริษัท:
ทีอยู่:

โทรศัพท์:
โทรสาร:
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ชัน 7 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 252/11
ถนนรัชดาภิเษก ห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
+66 (0)2 695 4912-28
+66 (0)2 694-4420
ทําธุรกิจเหมืองหินแอนดีไซต์
756,939,463 บาท หุ้นสามัญ 756,939,463 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
756,939,463 บาท หุ้นสามัญ 756,939,463 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ข้ อ มูล ของบริ ษัท ย่ อ ย
ปั จจุบนั ทุ่งคาฯ มีบริษัทย่อยทังหมด บริษัท มีรายละเอียดดังนี
(1) ทุ่งคํา
ชือบริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
ผู้ถือหุ้น

บริษัท ทุ่งคํา จํากัด
179 หมู่ 3 ตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130 ประเทศไทย
+66 89 892 6126-28
+66 89 814 1025
สํารวจและทําเหมืองแร่ทองคํา
950,000,000 บาท หุ้นสามัญ 9,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
950,000,000 บาท หุ้นสามัญ 9,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
95.95% ถือโดย ทุ่งคาฯ 4.05% ถือโดย ชลสิน

(2) ชลสิน
ชือบริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
ผู้ถือหุ้น
(3) สกายคลิฟ ฟ์
ชือบริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประะเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
ผู้ถือหุ้น
(4) ทรั พ ยากรสมุท ร
ชือบริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
ผู้ถือหุ้น

บริษัท ชลสิน จํากัด
ชัน 7 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร1 252/11 ถนนรัชดาภิเษก
ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ประเทศไทย
+66 (0)2 695 4912-28
+66 (0)2 695 4901
บดย่อยหิน
150,000,000 บาท หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
150,000,000 บาท หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
73.67% ถือโดย ทุ่งคาฯ

บริษัท สกายคลิฟฟ์ จํากัด
ชัน 7 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร1 252/11 ถนนรัชดาภิเษก
ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ประเทศไทย
+66 (0)2 247 2728
+66 (0)2 247 2729
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
41,927,200 บาท หุ้นสามัญ 419,272 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
41,927,200 บาท หุ้นสามัญ 419,272 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
74.76% ถือโดย ทุ่งคาฯ 0.24% ถือโดย ทุ่งคํา

บริษัท ทรัพยากรสมุทร จํากัด
ชัน 7 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร1 252/11 ถนนรัชดาภิเษก
ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ประเทศไทย
+66 (0)2 695 4912-28
+66 (0)2 695 4901
เหมืองแร่ดีบกุ ในทะเล
105,461,600 บาท หุ้นสามัญ 1,054,616 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
105,461,600 บาท หุ้นสามัญ 1,054,616 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
99.99% ถือโดย ทุ่งคาฯ

(5) 89 แคปริ ค อร์ น
ชือบริษัท
ทีตังสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ ว
ผู้ถือหุ้น

2.

บริษัท แคปริคอร์ น ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ถนนปฏิพทั ธิ ตําบลตลาดเหนือ
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076-212355
076-212355
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
315,000,000 บาท หุ้นสามัญ ,150, หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
244,350,000 บาท หุ้นสามัญ 2,208, หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
หุ้นสามัญ 942,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท
70.00% ถือโดย สกายคลิฟฟ์

ประเภทกิจ การและลัก ษณะการประกอบธุร กิจ ในปั จ จุบ ัน
บริษัทและบริษัทย่อย มีภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการ, ภาพรวมอุตสาหกรรม, ลูกค้ าเป้าหมาย
และการแข่งขัน และการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงสรุปสถานะปั จจุบนั ดังนี
โครงสร้ างการถือ หุ้น ของกลุ่ม บริ ษัท ณ ปั จ จุบ ัน

โครงสร้ างรายได้
บริษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจเหมืองแร่ซงเป็
ึ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ จากการขายทองคํา หัวแร่ทองแดง และหินแอนดีไซท์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ดําเนินการโดย

โครงสร้ างรายได้
2557
2556

ม.ค. – ก.ย. 2558
ล้ าน
บาท

%

ล้ าน
บาท

%

2555

ล้ าน
บาท

%

ล้ านบาท

%

41.26

11.24

824.22

78.65

. รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการขายทองคํา

บริษัท ทุง่ คํา จํากัด

รายได้ จากการขายหัวแร่ ทองแดง บริษัท ทุง่ คํา จํากัด

125.00

46.02

17.68

18.55

-

-

132.78

12.67

บริษัท ทุง่ คาฮาเบอร์
จํากัด (มหาชน)
บริษัท แคปริคอร์ น
ดีเวลลอปเมนท์

35.15

12.94

38.87

40.77

36.96

10.07

20.22

1.93

56.17

20.68

1.60

1.68

กําไรจากอัตราแลกเปลียน

บริษัท ทุง่ คํา จํากัด

19.15

7.05

-

-

-

-

54.14

5.17

กําไรจากการขายทรัพย์ สนิ

บริษัท ทุง่ คา และ
บริษัท สกายคลิฟฟ์
กลุม่ บริษัท

-

-

-

-

279.53

76.15

-

-

13.09

4.82

-

-

-

-

-

-

กลุม่ บริษัท

23.08

8.50

37.18

39.00

9.33

2.54

16.57

1.58

รายได้ จากการขาย
หินแอนดีไซด์
รายได้ จากการขายทีดินระหว่าง
การพัฒนา และอสังหาริมทรัพย์
2. รายได้ อืน ๆ

ปรับปรุ งดอกเบียจ่ายตามแผน
ฟื นฟู
ดอกเบียรับและอืน ๆ

271.64 100.00

ยอดรวมรายได้

95.33 100.00 367.08 100.00 1,047.93 100.00

(ก.) บริ ษัท ทุ่ง คาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท
ลัก ษณะธุร กิจ : ธุร กิจ เหมือ งหิน แอนดีไ ซต์
เหมืองหินแอนดีไซท์ การทําเหมืองหินแอนดีไซท์ ตังอยู่ทีอําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี แหล่งแร่ทีสํารวจพบ
ในปั จจุบนั ประมาณ 12 ล้ านตัน สามารถขยายแหล่งแร่ ไปได้ ทงในแนวกว้
ั
างและแนวลึกซึงจะให้ ศกั ยภาพใน
การผลิตได้ อีกประมาณ 15 ล้ านตัน ปั จจุบนั บริษัทฯ ดําเนินการทําเหมืองหินภายใต้ ประทานบัตรอายุ 10 ปี
เริมตังแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.
ซึงปั จจุบนั กําลังอยู่ระหว่างการขอต่ออายุประทานบัตรกับสํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีและประทานบัตรที มีอายุต่อจากเดิมอีก ปี ทีได้ รับอนุมตั ิเมือปี พ.ศ.
ซึง
มีอายุประทานบัตรถึงเดือนมกราคม พ.ศ.

การถือครองทีดิน จังหวัดภูเก็ต: เนือทีทังหมดรวม 11 ไร่ 2 งาน 64.8 ตารางวา (18,659.20 ตารางเมตร)
ตังอยู่ในเขตตัวเมืองและติดบริเวณอ่าวภูเก็ตทะเล
2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรม
การดําเนิน งานเหมือ งหิน แอนดีไ ซต์
ปั จจุบันมีปริ มาณความต้ องการหินประเภทแอนดีไซต์ มากขึน ทังนีสืบเนืองจากเหตุการณ์ มหาอุทกภัยปลายปี
พ.ศ.2554 ทําให้ เกิดความชํารุดเสียหายต่อพืนผิวถนนเป็ นบริเวณกว้ าง โดยเฉพาะในบริเวณเขตพืนทีแถบ จังหวัดอยุธยา,
ปทุมธานีและ ตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ซึงเป็ นพืนทีทีอยู่ใกล้ เหมืองแอนดีไซต์ จังหวัดสระบุรี ของบริษัทฯ ส่งผลให้ มี
ความต้ องการใช้ หินในการซ่อมสร้ างถนนอย่างมากในปี พ.ศ.2555 ประกอบกับกรมทางหลวงได้ มีการปรับปรุ งมาตรฐาน
พืนผิวหน้ าถนนใหม่ จากเดิมทีไม่ได้ ใช้ หินแอนดีไซต์ และเดไซต์ เป็ นองค์ประกอบของพืนผิวหน้ าถนน มาเป็ นมาตรฐานตัว
ใหม่ คือ Modified Asphaltic Concrete ซึงใช้ หินแอนดีไซต์หรือเดไซต์ เป็ นส่วนประกอบในการผสมกับยางมะตอยในการ
ทําพืนผิวหน้ าถนนดังกล่าว ดังนันจึงทําให้ ความต้ องการหินชนิดนีเพิมขึนอย่างมากเมือเทียบกับก่อนหน้ าปี พ.ศ.2555 ซึง
แต่เดิมหินชนิดนีใช้ เฉพาะงานโรยทางรถไฟเป็ นหลักเท่านัน
นอกจากนัน รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริ มการขนส่งระบบราง โดยเฉพาะอย่างยิงโครงการการก่อสร้ างรถไฟรางคู่
และรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯไปยังภาคเหนือและภาคอีสาน กล่าวคือ
ปั จจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยกําลังอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้ างขยายทางรถไฟรางคู่ไปยังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึงเส้ นทางนีจะผ่านชุมทางแก่งคอยซึงอยู่ห่างจากเหมืองหินของบริษัทฯไปเพียงไม่เกิน กิโลเมตร
ทําให้ บริษัทฯมีความได้ เปรี ยบในเรืองค่าขนส่งในการขายสินค้ าให้ แก่ผ้ รู ับเหมาขยายเส้ นทางรถไฟรางคู่ ทังนี ข้ อได้ เปรี ยบ
อีกประการหนึงนอกจากระยะทางทีใกล้ ไปยังแหล่งใช้ หินโรยทางรถไฟ (Ballast) แล้ ว ในบริเวณใกล้ เคียงนีมีเพียงหินแอนดี
ไซต์ และหินบะซอลท์จากเหมืองของบริษัท อิตาเลียนไทย จํากัด (มหาชน) ทีอําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ทีมีคณ
ุ สมบัติ
ตรงตามความต้ องการของการรถไฟแห่ งประเทศไทย นอกจากหินโรยทางรถไฟ (Ballast) แล้ ว หินขนาด / นิว จาก
เหมืองของบริษัทฯกําลังอยู่ในระหว่างการทําวิจยั เพือใช้ ผสมทําหมอนคอนกรีตสําหรับทางรถไฟแทนการใช้ ไม้ ด้วย
นอกจากทางรถไฟรางคู่ที กํ า ลัง ดํ า เนิ น การอยู่ดัง กล่า วแล้ ว รั ฐ บาลชุด ปั จ จุบัน ยัง มี น โยบายที จะดํ า เนิ น การ
ก่อสร้ างทางรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ ไป นครราชสีมา ซึงหากเริมดําเนินการเมือไร ย่อมต้ องมีความต้ องการทีจะใช้
หินโรงทางรถไฟเพิมมากขึนอีกมากในอนาคต
ดังนันบริษัทฯโดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการบริษัท ได้ มีมติให้ ลงทุนเพิมกําลังการผลิตของเหมืองหินแอนดีไซต์
จากเดิมกําลังการผลิต 180 ตัน/ชัวโมง เป็ น 250 ตัน/ชัวโมง โดยการขยายโรงโม่ของบริ ษัท ชลสิน จํากัด เพือรองรับการ
ขยายตัวของความต้ องการใช้ หินแอนดีไซต์ ทีเพิมสูงขึนจากการก่อสร้ างถนน และแนวโน้ มความต้ องการใช้ ในการก่อ สร้ าง
ทางรถไฟ ซึงคาดว่าการดําเนินการขยายกําลังการผลิตดังกล่าวจะเสร็จสินภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559

2.3 ลูกค้ าเป้าหมายและการแข่งขัน
หินแอนดีไซต์ของบริษัทมีข้อได้ เปรียบทางการตลาดหลายประการ คือ ในเรืองของต้ นทุนค่าขนส่ง เนืองจากทีตัง
ของเหมื อ งหิ น อยู่ไ ม่ ห่ า งจากกรุ ง เทพฯ และเหมื อ งหิ น ยัง ตังอยู่ระหว่ า งพื นที ในส่ว นที จะขยายและพัฒ นาเป็ น แหล่ ง
อุตสาหกรรม ทังทางด้ านทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ ทังนีในบริเวณใกล้ เคียงยังมีผ้ ผู ลิตอีกรายอยู่
ทีอําเภอวิหารแดง แต่เป็ นการผลิตสําหรับใช้ ภายในโครงการของตนเองเป็ นส่วนใหญ่
หินทีมีคณ
ุ สมบัติตรงตามมาตรฐานข้ อกําหนดของการรถไฟแห่งประเทศไทย เช่น หินแอนดีไซต์ มีอยู่ไม่มาก
นักในพืนทีภาคกลาง สําหรับคู่แข่งรายอืนนัน มีหินประเภทหินอัคนีจําพวกไดโอไรต์ แกรนิต และหินบะซอล์ท แต่หินปูนไม่
มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าว และหินปูพืนถนนชนิดแอนดีไซต์ ของบริษัท ได้ รับการทดสอบแล้ วว่า มีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้ อกํา หนด
และเหมาะสมกับงานพืนผิวถนนโดยกรมทางหลวงด้ วย เมือโอกาสทางธุรกิจดีขนึ เหมืองเตรียมแผนทีจะปรับเพิมกําลัง การ
ผลิตให้ สงู ขึนตามความต้ องการของตลาดในอนาคต
2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การ
เหมืองหินแอนดีไซต์ ของ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ตังอยู่ที อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ห่างจาก
กรุงเทพฯ
กิโลเมตร บริเวณเหมืองหินมีพืนที
ไร่ ( , ตารางเมตร) รวมทังมีพนที
ื โรงโม่หิน พืนทีบริการและ
ซ่อมบํารุงและพืนทีสําหรับกองผลิตภัณฑ์หินประเภทต่างๆ ปริมาณหินในเขตประทานบัตรได้ รับการประเมินในเบืองต้ นว่า
มีประมาณ . ล้ านตัน และจนถึงปั จจุบัน ได้ มีการผลิตหินออกไปทังสินจํานวนประมาณ . ล้ านตัน ดังนัน แหล่งหิน
ของบริษัท ยังมีปริมาณสํารองคงเหลือมากพอสําหรับการดําเนินธุรกิจต่อไปอีกนับสิบปี
พื นที ทํ า เหมื อ งหิ น แอนดี ไ ซต์ ของบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ วยประทานบั ต ร ฉบั บ คื อ ประทานบั ต รเลขที
2867 /
บนพืนที
ไร่ งาน ตารางวา ซึงบริ ษัทฯ เช่าช่วงสิทธิ บนประทานบัตรจาก บริ ษัท สินธนารี ซอร์ ส
จํากัด อายุประทานบัตร ปี โดยต่ออายุครังล่าสุดเมือ มกราคม พ.ศ.
จะหมดอายุในวันที มกราคม พ.ศ.
ส่วนประทานบัตรเลขที
/ 268 พืนที ไร่ งาน ตารางวา ซึงเจ้ าของประทานบัตรคือ บริษัท ทุ่งคาฮา
เบอร์ จํากัด (มหาชน) นันหมดอายุลงตังแต่เมือปี พ.ศ.
และกําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการต่ออายุ สาเหตุทีไม่ได้
ดําเนินการต่ออายุประทานบัตรในช่วงทีผ่านมาเนืองจาก เดิมได้ พิจารณาแล้ วว่าไม่ค้ มุ ค่าทีจะดําเนินการ อย่างไรก็ดี จาก
สถานการณ์ปัจจุบนั ทีเปลียนแปลงไป มีปริมาณความต้ องการหินประเภทแอนดีไซต์ มากขึนจึงทําให้ บริษัทฯได้ วางแผนที
จะขยายปริมาณสํารองหินสําหรับป้อนโรงโม่หินในอนาคต
(ก) การได้ ม าซึงผลิต ภัณฑ์
แหล่งหินแอนดีไซต์ ทีสํารวจพบในเขตประทานบัตร เกิดเป็ นเนินเขาเตีย ๆ และพบหินตังแต่ผิวดิน ลงไป
จนถึงความลึกมากกว่า 40 เมตร หินมีการแผ่กระจายตัวเป็ นบริเวณกว้ างทังในแนวระนาบและแนวดิง เมือ
คิดคํานวณปริมาณสํารองแหล่งแร่ จากผิวดินลงไปถึงความลึก 30 เมตร

การทําเหมืองจะทําเป็ นลักษณะเหมืองหาบ (Open Pit) แบบขันบันไดเริมจากผิวดินลงไป ซึงประกอบด้ วย
การปรับพืนหน้ าดินให้ เหมาะสมกับสภาพการทํางานและการขนส่ง เพือให้ รถบรรทุกวิงได้ การควบคุมการ
เจาะระเบิ ด หิ น การขุด ตัก และขนส่ง วัต ถุดิ บ ไปป้ อนเครื องบดย่ อ ยหิ น หรื อ กองไว้ ยัง ที เก็ บ กองวัตถุดิบ
มาตรฐานกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ การทําเหมืองและการบดย่อยหินจะสอดคล้ องกับ คํา
สังซือของลูกค้ าและการจัดส่ง ทังนีเพือให้ ต้นทุนในการดําเนินงานสัมพันธ์ กนั

(ข) ผลกระทบต่ อ สิงแวดล้ อ ม
การทําเหมืองหินแอนดีไซต์มีผลกระทบต่อสิงแวดล้ อมน้ อยมาก เนืองจากพืนทีเหมืองเป็ นพืนทีค่อนข้ างราบ
ไม่มีสภาพป่ า หรื อพันธุ์ไม้ สําคัญในบริ เวณ หากแต่เป็ นบริ เวณทีมีการใช้ ประโยชน์ ทีดินเพือเกษตรกรรม
กว้ างขวาง เช่น ข้ าว ข้ าวโพด และมะม่วง นอกจากนี ยังมีประชากรรอบพืนทีเหมืองเบาบาง การทําเหมือง
หินไม่มีการใช้ สารเคมีในกระบวนการ เพียงแต่มีการใช้ นําฉีดพ่นเพือลดการแพร่ กระจายของฝุ่ นทีเกิด จาก
การขนส่ง และการบดย่อยหิน
การระเบิดหินจะเป็ นไปตามแผนผังโครงการทําเหมืองทีได้ ยืนเสนอไว้ กับกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการ
เหมื อ งแร่ และสอดคล้ อ งกับ มาตรการแก้ ไ ขและลดผลกระทบต่ อ สิงแวดล้ อ ม ที เสนอไว้ กับ สํา นัก งาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อม
2.5 สรุปสถานะปั จจุบนั : บริษัทอยู่ภายใต้ การดําเนินการตามแผนฟื นฟูกิจการ โดยสามารถสรุปรายละเอียดที
สําคัญได้ ดังนี
การฟื นฟูก ิจ การบริ ษัท ทุ่ง คาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
เมือวันที พฤศจิกายน
ศาลล้ มละลายกลางมีคําสังให้ ฟืนฟูกิจการของบริ ษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) ตามคําร้ องของบริษัทฯ โดยศาลล้ มละลายกลางได้ ตังบริษัทเป็ นผู้ทําแผน
ต่อมาวันที สิงหาคม
ทีประชุมเจ้ าหนีได้ มีมติอนุมัติแผนดังกล่าวและศาลล้ มละลายกลางได้ มีมติ
เห็นชอบด้ วยแผนเมือวันที กันยายน
โดยศาลล้ มละลายกลางได้ ตังบริ ษัทเป็ นผู้บริ หารแผน ซึง
สาระสําคัญของแผนฟื นฟูกิจการกําหนดไว้ ดงั นี
1. การจัด กลุ่ม เจ้ าหนี มูล หนี ระยะเวลาในการชําระหนี
การจัดกลุ่มเจ้ าหนี แผนฟื นฟูกิจการได้ แบ่งเจ้ าหนีออกเป็ นทังหมด กลุ่ม โดยเจ้ าหนีทัง กลุ่ม จะ
ได้ รับชําระหนีในอัตราร้ อ ยละ . ของภาระหนีทังหมด ซึงเจ้ าหนียืนขอรับ ชํ าระหนี ณ วันที 5
พฤศจิกายน 2557 จํานวนรวม 2,880,603,765.04 บาท โดยการชําระหนีตามแผนให้ คํานวณโดยยึด
ยอดภาระหนีตามคําสังให้ ได้ รับชําระหนีของเจ้ าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์ หรื อศาลในช่วงเวลานันๆไป

พลางก่อนและเมือเจ้ าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรือศาลมีคําสังในคําขอรับชําระหนีเป็ นทีสุดประการใด
ให้ ผ้ บู ริ หารแผนหรื อลูกหนีมีอํานาจในการปรับลดหรื อเพิมจํานวนเงินทีต้ องชําระหนีโดยให้ มี ผลใน
งวดถัดไปโดยมีระยะเวลาในการชําระหนี ปี อย่างไรก็ตาม แผนฟื นฟูกิจการของบริษัทได้ กําหนดให้
มีการปฏิ บัติต่อเจ้ าหนีในกลุ่มเดีย วกัน ไว้ โดยเท่าเที ยมกัน ด้ ว ย การชําระหนีตามแผนในแต่ ละงวด
ข้ างต้ น เจ้ าหนีอาจยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรแก่ลกู หนีให้ ทําการชําระหนีตามแผนในแต่ละงวดไม่
ว่าทังหมดหรื อบางส่วนด้ ว ยการชํา ระเป็ นหลักทรัพ ย์ ของลูกหนี อาทิเช่น หุ้น หรื อ หุ้นกู้ หรื อ หุ้นกู้
แปลงสภาพ หรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึงมีมลู ค่าในขณะนันเท่ากับจํานวนหนีได้ ทังนีในการคํ านวณ
มูลค่าหลักทรัพย์ ดังกล่าวให้ คํานวณโดยบริ ษัทประเมินมูลค่าทรัพย์ สินทีมีความเป็ นอิสระและได้ รับ
การยอมรับทังลูกหนีและเจ้ าหนีรายนันๆ
2. การปรั บ เปลียนโครงสร้ างทุน ของบริ ษัท
ณ วันที 5 พฤศจิกายน 2557 บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 756,939,463 บาท ประกอบด้ วยหุ้นจํานวน
756,939,463 หุ้น โดยมีทุนชําระแล้ วและมีห้ นุ ทีออกจําหน่ายเป็ นจํานวนเท่ากับทุนจดทะเบียน ซึง
บริ ษัทจะเพิมทุนจดทะเบียนอีก 23,400,000,000 บาท จํานวนหุ้น 23,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยการจัดสรรให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรื อ
จัดสรรให้ กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้ ตามความเหมาะสม ซึงภายหลังจากการเพิม
ทุ น ดั ง กล่ า ว บริ ษั ทจะมี ทุ น จดทะเบี ย น 24,156,939,463 บาท ประกอบด้ วยหุ้ นจํ า น ว น
24,156,939,463 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยการเพิมทุนดังกล่าว ต้ องดําเนินการให้ เสร็ จสิน
ภายใน 6 เดือน นับแต่วันทีศาลมี คํ า สังเห็น ชอบด้ วยแผน แต่ต้องไม่ช้าเกิน กว่า วัน ที 30 มิถุนายน
2559 แล้ วแต่วนั ใดจะถึงกําหนดก่อน
3. รายชือผู้บ ริ ห ารแผน และผู้ม ีอ ํานาจลงนาม
บริ ษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ลูกหนี โดยกรรมการผู้มีอํ านาจลงนาม คือ นายวิจิตร เจียม
วิจิตรกุล ลงลายมือชือร่ วมกับนายเอียน เดวิด สติลลาร์ ด พาสโค หรื อนายวิชัย เชิดชีวศาสตร์ หรื อ
นายสุเทพ บุระมาน รวมเป็ นสองคนและประทับตราสําคัญของบริษัท
(ข.) บริ ษัท ทุ่ง คํา จํากัด
2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท
ลัก ษณะธุร กิจ : ธุร กิจ สํารวจและทําเหมือ งแร่ ท องคํา
บริษัท ทุ่งคํา จํากัดเป็ นผู้ดําเนินธุรกิจเหมืองแร่ทองคํา ในสัมปทานแปลงที 4 จังหวัดเลย ประเทศไทย
ดําเนินงานและถือหุ้น จํานวนร้ อยละ 95.95 โดยบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ซึงดําเนินการในเรือง

สัมปทานเพือการสํารวจและทําเหมืองแร่ทองคําและแร่อืนๆทีเกียวข้ อง พืนทีตังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ประมาณ 25 กิโลเมตรจากจังหวัดเลย ภาคตะวันวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ในเดือนมกราคม 2546 บริษัทฯ ได้ รับประทานบัตรชุดแรกจํานวน แปลง ระยะเวลา 25 ปี การดําเนินงานเป็ น
แบบเหมืองเปิ ด โดยแหล่งแร่ทองคํามีลกั ษณะแผ่ขยายออกไปในแนวราบและในแนวลึก
2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรม
การดําเนิน งานเหมือ งแร่ ท องคํา
การดําเนิน งานทัวไปและรายละเอีย ดการผลิต
การทําเหมืองแร่ทองคําในขันต้ น หน้ าเหมืองจะเป็ นลักษณะเหมืองเปิ ด (Open Pit) สินแร่ทีขุดขึนมาจะแบ่งเป็ น
2 ชนิดหลัก ๆ คือ สินแร่ชนิดออกไซด์ (สินแร่ทีผ่านกระบวนการผุพังตามธรรมชาติ) และสินแร่ ชนิดซัลไฟด์ (สินแร่ซัลไฟด์
ต่าง ๆ ทียังไม่เกิดการทําปฏิ กิริยากับออกซิเจน) โดยจะนําไปบดหยาบและบดละเอียดก่อนป้อนเข้ าสู่โรงแต่งแร่ ซึงเป็ น
ระบบปิ ด (Zero Discharge)
สินแร่ ชนิดออกไซด์ จะทําการแยกโลหะทองคําออกจากสินแร่ ด้ วยกระบวนการ Carbon – In – Pulp (CIP) ที
กําลังการผลิต 2,400 ตันต่อวัน มีประสิทธิ ภาพในการสกัดทองคําเฉลีย 80 % ได้ ผลผลิตเป็ น โลหะทองคํา ผสม (Gold
Dore) ทีมีความสมบูรณ์ ทองคําเฉลีย 60- % และทําการบําบัดสารเคมีทีใช้ ด้วยกระบวนการ INCO Process ก่อนส่ง
กากแร่ไปเก็บทีบ่อกักเก็บกากแร่และนํานํากลับมาใช้ ในกระบวนการอีกครัง
สินแร่ ชนิดซัลไฟด์ จะทําการแยกโลหะทองแดงออกจากสินแร่ ด้วยกระบวนการลอยแร่ (Flotation) เพือลดการ
รบกวนกระบวนการ Cyanidation ก่อนทําการแยกโลหะทองคําออกจากสินแร่ ด้วยกระบวนการ CIP ต่อไป โดยเริ มผลิต
ด้ วยกระบวนการลอยแร่ในเดือนกันยายน 2552 ทีกําลังการผลิต 1,920 ตันต่อวัน มีประสิทธิภาพในการสกัดทองแดงเฉลีย
80 % และทองคํ า เฉลี ย 55 % ได้ ผลผลิ ต เพิ มขึ นอี ก ชนิ ด เป็ นสิ น แร่ ท องแดงที มี ท องคํ า และเงิ น เจื อ ปน (Copper
Concentrate) ทีมีความสมบูรณ์ทองแดงเฉลีย 15 % และทองคําเฉลีย 70 กรัมต่อตัน โดยกระบวนการลอยแร่ จะมี ต้นทุน
ในส่วนของสารเคมีทีใช้ ตํากว่ากระบวนการ CIP ถึง 50 % และยังสามารถนําหินทิงจากชันแร่ ซัลไฟด์ ก ลับมาป้อนเข้ า สู่
กระบวนการผลิตสร้ างมูลค่าเพิมได้ อีก
ค่ าภาคหลวงและผลประโยชน์ ต่ อ รั ฐ
การดําเนินการเหมืองแร่ ต้องมีความสัมพันธ์ ติดต่อกับทางภาครัฐ การชําระเงินค่าภาคหลวงเป็ นไปเพือชดเชย
การสูญเสียไปของแร่ต่างๆในพืนดิน ซึงเป็ นผลประโยชน์ต่องบประมาณของรัฐทังส่วนกลางและในท้ องถินนัน
บริ ษัทย่อยได้ มีการเสริ ม สร้ างการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉีย งเหนือทังโดยทางตรงและทางอ้ อ ม
บริษัทฯได้ ว่าจ้ างพนักงานซึงเป็ นคนในท้ องถินเข้ ามาทํางานในเหมือง ไม่ว่าจะเป็ นในด้ านการสํารวจ การก่อสร้ างโรงงาน

และการดําเนินงานทีเหมือง ซึงสร้ างรายได้ โดยตรงให้ แก่พนักงานในท้ องถินหลายร้ อยคน เงินทีพนักงานได้ รับก็เข้ าไปใน
ระบบเศรษฐกิจในท้ องถินเมือมีการซือขายเกิดขึน ซึงส่งผลเป็ นทวีคณ
ู แก่ชมุ ชนในท้ องถิน
ค่าภาคหลวงได้ สง่ ผลประโยชน์ต่องบประมาณของรัฐทังส่วนกลางและท้ องถิน บริษัทฯชําระค่าภาคหลวงสําหรับ
ทองคํา ทองแดง และเงิน ซึงคํานวณจากมูลค่าของสินค้ าเมือทําการขนส่ง จากจํานวนค่าภาคหลวงแร่ ทีชําระให้ แก่ กพร.
ทังหมดประมาณ 98.8 ล้ านบาท
การได้ รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนได้ อนุมัติ
คําขอของบริษัท ทุ่งคําฯ ให้ บริษัทฯได้ รับสิทธิพิเศษหลังจากทีได้ รับอนุมตั ิประทานบัตร ประกอบด้ วย:
1) ได้ รับการยกเว้ นภาษี นําเข้ าเป็ นระยะเวลา 5 ปี จนกระทังวันที 31 มกราคม 2554 ซึงสามารถกําหนดใหม่ได้
อีกครังเมือครบกําหนดวันสินสุด และปั จจุบนั ได้ มีการขอต่อการยกเว้ นภาษี นําเข้ า อีก ปี และจะสินสุด
วันที มกราคม
2) ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ เป็ นระยะเวลา 8 ปี และได้ รับลดหย่อนภาษี เงินได้ ร้อยละ 50 สําหรับ 5 ปี ถัดไป
บริษัทฯจะได้ รับสิทธิประโยชน์นีตังแต่วนั แรกของการรับรู้รายได้ กล่าวคือ 15 กันยายน 2549
2.3 ลูกค้ าเป้าหมายและการแข่งขัน
บริษัทไม่มีภาวะการแข่งขันเพราะเป็ นสินค้ าทีมีอปุ สงค์ รองรับอยู่ในตลาด ทังนีความเสียงนันขึนอยู่กบั ราคา
ทองคําทีมีความผันผวน รวมถึงปั จจุบนั ทีอยู่ในช่วงราคาทีปรับลงตังแต่เดือนกันยายนและมีแนวโน้ มทีจะปรับ
ลดลงจนถึงปลายปี นี
2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การ
ประวัต ิค วามเป็ นมา
เมือบริษัทฯ ได้ รับสัมปทานการสํารวจแร่ ในปี
บริษัทฯ ได้ ชําระเงินอาชญาบัตรพิเศษในการสํารวจจํานวน
. ล้ านบาท ให้ กบั กรมทรัพยากรธรณี โดยมีเงือนไขว่าบริษัทฯ จะต้ องชําระเงินอีกจํานวน . ล้ านบาท เมือบริษัทฯ ได้ รับ
มอบประทานบัตรการทําเหมืองกลุ่มแรก (เฟส ) นอกจากนีต้ องให้ สทิ ธิ กบั รัฐบาลไทยในการซือหุ้นของบริษัท ทุ่งคําฯ ใน
อัตราร้ อยละ ถึงร้ อยละ ของจํานวนหุ้นทังหมด ในราคาทุนบวกอัตราดอกเบียที MLR รวมทังค่าบริหารจัดการ บริษัท
ฯ ต้ องชําระค่าภาคหลวงในอัตราร้ อยละ . - (อัตราก้ าวหน้ าเป็ นขันบันไดขึนลงตามราคาทองคํา) และแบ่งรายได้
จากผลผลิตจํานวนร้ อยละ . ตังแต่ปีที ของการผลิตเป็ นต้ นไป

สัม ปทานการทําเหมือ งแร่ และใบอนุญาต
บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมัติอาชญาบัตรสํารวจในแปลงที 4 (รู ปที ) เนือทีรวมประมาณ 545 ตารางกิโลเมตร ในเดือน
ตุลาคม 2534 ต่อมา บริษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิประทานบัตรจํานวน 6 ฉบับอย่างเป็ นทางการ (เนือทีรวม 2.07 ตารางกิโลเมตร)
ตังแต่เดือนมกราคม
ทังนีบริ ษัทฯ ได้ ยืนคําขอประทานบัต รอี ก จํานวน 1 แปลง และคําขออาชญาบัต รพิ เ ศษ
จํานวน 8 แปลง (เนือทีรวม 42 ตารางกิโลเมตร) ครอบคลุมพืนทีทีเหลือดังทีแสดงในตารางที

รู ปที แผนทีแสดงจุดทีตังอาชญาบัตรสํารวจแปลงที -

รู ปที 2 แผนทีแสดงจุดทีตังแปลงประทานบัตร แปลงคําขอประทานบัตร และอาชญาบัตรสํารวจแปลงที - จังหวัดเลย

ประทานบัต รและคําขอในการสํารวจแร่ ของบริ ษัท ทุ่งคํา จํากัด
รายละเอีย ด
จํานวน
สถานภาพ
เนือที
(แปลง)
(ตารางกิโ ลเมตร)
ประทานบัตร
6
ได้ รับอนุมัติมีอายุ ปี
2.07
คําขอประทานบัตร
106
อยู่ระหว่างดําเนินการ
49.02
คําขออาชญาบัตรพิเศษ
8
อยู่ระหว่างดําเนินการ
42.00
รวมเนือทีการถือ ครองสิท ธิใ นการสํารวจแร่
93.09
ตารางที ปริมาณเนือทีประทานบัตร คํ าขอประทานบัตร และคําขออาชญาบัตรพิเศษ ของ บริษัท ทุง่ คํา จํากัด

หมายเหตุ ประทานบัตรมีอายุ 25 ปี (หากพบว่ามีปริ มาณสินแร่เพียงพอจะสามารถขอต่ออายุได้ อีก 25 ปี

ปริ ม าณแร่ ส ํารองทีสามารถทําเหมือ งได้ แ ละปริ ม าณสิน แร่ ท ีขุด แล้ ว
จากผลการดําเนินการสํารวจแร่ ทองคํา พบว่ามีพืนที ทีมีศักยภาพสามารถทําเหมืองแร่ ได้ ทังหมด พืนที จาก
การคํานวณปริ มาณสินแร่ สํารองทัง พืนที พบว่ามีปริ มาณสินแร่ อ๊อกไซด์ , , ตัน ทีความสมบูรณ์ ของทองคํ า
เฉลีย . กรัมต่อตัน ปริ มาณสินแร่ ท รานสิชัน , ตัน ทีความสมบูรณ์ ของทองคํ าเฉลีย . กรัมต่อตัน และ
ปริมาณสินแร่ซลั ไฟด์ , , ตัน ความสมบูรณ์ของทองคําเฉลีย . กรัมต่อตัน รายละเอียดแสดงไว้ ในตารางที

พืนที
ศัก ยภาพ

T-1

T-1-8

T-1-S

T-3

T-7
T-88
Q-spur

บริ ษัท ทุ่ง คํา จํากัด
พืนทีศัก ยภาพและปริ ม าณแร่ ส ํารองทีสามารถทําเหมือ งได้
(ปรั บ ปรุ ง เมือ เดือ นธัน วาคม พ.ศ.2557)
ปริ ม าณ
โลหะ
ชนิด สิน แร่
ตัน เปี ยก
ค่ าความสมบูร ณ์ เ ฉลีย
ทองคํา
ทองคํา (กรั ม /ตัน ) ทองแดง(%)
(ออนซ์ )
อ๊ อกไซด์
463,665
2.40
35,777
ทรานสิชนั
128,269
3.57
14,722
ซัลไฟด์
1,385,658
2.63
0.17
117,166
รวม
1,977,592
2.64
0.17
167,666
อ๊ อกไซด์
569,097
2.05
37,509
ทรานสิชนั
33,603
2.06
2,226
ซัลไฟด์
389,551
1.04
0.26
13,025
รวม
992,251
1.65
0.26
52,759
อ๊ อกไซด์
1,188,690
1.71
0.10
65,189
ซัลไฟด์
439,255
2.96
0.07
41,837
รวม
1,627,946
2.04
0.09
107,027
อ๊ อกไซด์
585,693
2.22
0.13
41,863
ซัลไฟด์
891,560
2.36
0.17
67,646
รวม
1,477,254
2.31
0.16
109,509
อ๊ อกไซด์
35,000
4.90
5,514
ทรานสิชนั
10,000
4.59
1,476
ซัลไฟด์
7,000
6.92
1,557
รวม
52,000
5.11
8,547
อ๊ อกไซด์
42,651
3.11
4,265
อ๊ อกไซด์
67,450
3.03
6,571

อัต ราส่ ว น
สิน แร่ : มูล หิน

1 : 6.75

1 : 5.24

1 : 8.29

1 : 3.44

1 : 4.97
1 : 4.80
1 : nil

G-cap
รวมทังหมด

อ๊ อกไซด์
อ๊ อกไซด์
ทรานสิชนั
ซัลไฟด์
รวม

32,639
2,984,886
171,872
3,113,024
6,269,782

1.53
2.07
3.33
2.41
2.27

0.17
0.15

1,606
198,293
18,424
241,232
457,949

1 : nil

1 : 6.00

ตารางที ปริมาณแร่สํารองทีสามารถทําเหมืองได้ (ปรับปรุ ง เมือเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 โดยนักธรณีวทิ ยาของบริษัทฯ)

เมือปี พ.ศ.
บริษัทฯได้ ยืนคําขอประทานบัตรชุดแรก หลังจากนันเมือปี พ.ศ.
บริษัท ทุ่งคํา จํากัด ได้ รับ
ใบอนุญาตทํ า เหมื อ งแร่ ไ ด้ จํ า นวน แปลง ได้ แ ก่ ป ระทานบั ต รที
/
, 26969/15575, 26970/15576,
/
,
/
และ
/
ซึงประกอบไปด้ วย พืนทีคือ พืนที T-1, Q-Spur,G-Cap,T-1-8 และ
T-88
จากการเริ มการทําเหมืองแร่ ทองคํา เมือปี พ.ศ.
สามารถผลิตสินแร่ รวมทังหมด , , ตัน ทีความ
สมบูรณ์ของทองคําเฉลีย . กรัมต่อตัน คิดเป็ นปริมาณโลหะทองคํารวม , ออนซ์ รายละเอียดแสดงในตารางที
3
บริ ษัท ทุ่ง คํา จํากัด
ปริ ม าณสิน แร่ ท ีขุด แล้ ว ตังแต่ ปี พ.ศ. (ปรั บ ปรุ ง เมือเดือ น ธัน วาคม พ.ศ.2557)
พืนที
ศัก ยภาพ

T-1

T-1-8
T-88
Q-spure
G-cap
รวมทังหมด

ชนิด สิน แร่
อ๊ อกไซด์
ทรานสิชนั
ซัลไฟด์
รวม
อ๊ อกไซด์
ทรานสิชนั
ซัลไฟด์
รวม
อ๊ อกไซด์
อ๊ อกไซด์
อ๊ อกไซด์
อ๊ อกไซด์

ค่ าความสมบูร ณ์ เ ฉลีย
ทองคํา (กรั ม / ทองแดง
ตัน )
(%)
938,746
1.88
164,582
1.33
1,118,794
2.13
2,222,122
1.97
539,800
2.17
38,612
2.35
48,475
1.39
626,887
2.12
45,227
2.00
78,569
1.86
26,505
0.83
1,628,847
1.96
ตัน เปี ยก

ปริ ม าณโลหะ
ทองคํา
(ออนซ์ )
56,741
7,038
76,616
140,395
37,660
2,917
2,166
42,744
2,908
4,698
705
102,713

อัต ราส่ ว น
สิน แร่ : มูล
หิน

1 : 4.96

1 : 2.21
1 : 4.42
1 : nil
1 : nil

ทรานสิชนั
ซัลไฟด์
รวม

203,194
1,167,269
2,999,310

1.52
2.10
1.99

ตารางที แสดงปริมาณสินแร่ในแต่ละพืนทีทีขุดแล้ วตังแต่เริมทําเหมืองเมือปี พ.ศ.

9,955
78,782
191,450

1 : 4.24

-

ทังนี ปริมาณสินแร่ทียังคงเหลือทีสามารถทําเหมืองได้ มีปริมาณเท่ากับ , ตัน ทีความสมบูรณ์ของทองคํา
เฉลีย . กรัมต่อตัน คิดเป็ นปริมาณโลหะทองคํารวม , ออนซ์ ดังทีแสดงในตารางที

พืนที
ศัก ยภาพ

ชนิด
สิน แร่

T-1
T-1-8

ซัลไฟด์
ซัลไฟด์
รวม

บริ ษัท ทุ่ง คํา จํากัด
ปริ ม าณแร่ ส ํารองคงเหลือ ทีสามารถทําเหมือ งได้
(ปรั บ ปรุ ง เมือเดือ น ธัน วาคม พ.ศ.2557)
ปริ ม าณโลหะ
ค่ าความสมบูร ณ์ เ ฉลีย
ทองคํา
ตัน
เปี ยก
ทองคํา (กรั ม /
ทองแดง
ตัน )
(%)
(ออนซ์ )
241,610
2.52
0.06
19,575
328,951
0.89
0.31
9,413
570,561
1.58
0.20
28,988

อัต ราส่ ว น
สิน แร่ : มูล
หิน
1 : 6.08
1 : 11.72
1 : 9.33

ตารางที ปริมาณสําแร่คงเหลือทีสามารถทําเหมืองได้ ปรับปรุ งเมือ เดือน ธันวาคม พ.ศ.

แผนดําเนิน การทําเหมือ งในปี พ.ศ.

– 2563

เนืองจากปั จจุบนั ใบอนุญาตการเข้ าใช้ ประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตป่ าสงวนแห่งชาติทีได้ หมดอายุลงเมือ
ธันวาคม พ.ศ.
หากได้ รับใบอนุญาตก็จะสามารถเข้ าดําเนินการทําเหมืองได้ ปกติในพืนที T-1 และ T-1-8 ทีมีปริมาณ
แร่สาํ รองคงเหลือทีสามารถทําเหมืองได้ และนอกจากนัน พืนที T-1-S และ T-3 ก็อยู่ระหว่างดําเนินการขอประทานบัตร
ดังนันปริ มาณแร่สํารองทังหมดทีสามารถทําเหมืองได้ มีประมาณ , , ตัน ทีความสมบูรณ์ของทองคําเฉลีย .
กรัมต่อตัน และความสมบูรณ์ของทองแดงเฉลีย . % และมีอตั ราส่วนของสินแร่ ต่อมูลหิน โดยประมาณ : 6.
ระยะเวลาการทําเหมืองประมาณ 7 ปี โดยประมาณ รายละเอียดแผนการทําเหมืองดังแสดงไว้ ในตารางที

ปี ที
1
2
3
4
5
6
7
รวม

พืนทีศัก ยภาพ
ตัน เปี ยก
T-1,T-1-8&T-1-S 351,632
T-1-8&T-1-S
536,903
T-1-S
600,000
T-1-S
640,914
T-3
619,058
T-3
487,254
T-3
440,000
3,675,761

บริ ษัท ทุ่ง คํา จํากัด
แผนการทําเหมือ ง ระยะเวลา 7 ปี
สิน แร่
มูล หิน
ทองคํา
เงิน
(กรั ม /
ทองแดง
(กรั ม /
ตัน )
(กรั ม /ตัน )
ตัน )
ตัน เปี ยก
1.88
1,303.28
1.40
3,548,368
1.16
1,730.76
1.19
6,255,842
1.80
1,070.01
1.66
5,250,000
2.69
861.38
1.80
3,559,086
2.21
1,234.55
5.37
1,859,692
2.35
1,709.59
11.41
1,802,746
2.36
1,739.51
11.88
1,621,643
2.08

1,345.10

4.73

23,897,377

รวมผลิต

อัต ราส่ ว น

ตัน เปี ยก
3,900,000
6,792,745
5,850,000
4,200,000
2,478,750
2,290,000
2,061,643

สิน แร่ : มูล หิน
1 : 10.09
1 : 11.65
1 : 8.75
1 : 5.55
1 : 3.00
1 : 3.70
1 : 3.69
1 : 6.50

27,573,138

ตารางที แผนการทําเหมืองของบริษัท ทุง่ คํา จํากัด ซึงมีระยะเวลาประมาณ ปี

2.5 สรุปสถานะปั จจุบนั :
บริษัท ทุ่งคํา จํากัด ซึงเป็ นบริษัทในเครือ ได้ ถกู ร้ องขอให้ เข้ าสูก่ ระบวนการฟื นฟูในคดีหมายเลขดําที
ฟ. 7/2558 ซึงมีกําหนดนัดสืบพยานในวันที 30 กันยายน 2558 ทีผ่านมา ปั จจุบนั ศาลล้ มละลายกลางได้
สืบพยานลูกหนีเป็ นทีเสร็จสินและศาลล้ มละลายกลางได้ กําหนดนับสืบพยานผู้ร้อง ในวันที 17 ธันวาคม 2558
เวลา 9.00 น. ซึงขณะนีอยู่ระหว่างรอคําสังจําหน่ายคําร้ อง
(ค.) บริ ษัท ชลสิน จํากัด
2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท
ลัก ษณะธุร กิจ : ธุร กิจ บดย่ อ ยหิน
เป็ นผู้ดําเนินงานโรงงานบดย่อยหินทีเหมืองหินแอนดีไซท์ บริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 73.67 ส่วนทีเหลือถือหุ้นโดย
บริษัททุนลัดดาวัลย์ จํากัด กระทรวงการคลัง และผู้ถือหุ้นรายย่อย

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั มีปริมาณความต้ องการหินประเภทแอนดีไซต์ มากขึน ทังนีสืบเนืองจากเหตุการณ์ มหาอุทกภัย
ปลายปี พ.ศ.2554 ทําให้ เกิดความชํารุดเสียหายต่อพืนผิวถนนเป็ นบริเวณกว้ าง โดยเฉพาะในบริเวณเขตพืนที
แถบ จังหวัดอยุธยา, ปทุมธานีและ ตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ซึงเป็ นพืนทีทีอยู่ใกล้ เหมืองแอนดีไซต์ จังหวัด
สระบุรี ของบริษัทฯ ส่งผลให้ มีความต้ องการใช้ หินในการซ่อมสร้ างถนนอย่างมากในปี พ.ศ.2555 ประกอบกับ
รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการขนส่งระบบราง โดยเฉพาะอย่างยิงโครงการการก่อสร้ างรถไฟรางคู่และรถไฟ
ความเร็ วสูงจากกรุ งเทพฯไปยังภาคเหนือและภาคอีสานจึงทําให้ มีความต้ องการในการใช้ หินเป็ นจํานวนมาก
2.3 ลูกค้ าเป้าหมายและการแข่งขัน
หินแอนดีไซต์ของบริษัทมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานข้ อกําหนดของการรถไฟแห่งประเทศไทย เช่น หิน
แอนดีไซต์ มีอยู่ไม่มากนักในพืนทีภาคกลาง สําหรับคู่แข่งรายอืนนัน มีหินประเภทหินอัคนีจําพวกไดโอไรต์
แกรนิต และหินบะซอล์ท แต่หินปูนไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว และหินปูพืนถนนชนิดแอนดีไซต์ของบริษัท ได้ รับการ
ทดสอบแล้ วว่า มีคุณสมบัติตรงตามข้ อกําหนดและเหมาะสมกับงานพืนผิวถนนโดยกรมทางหลวงด้ วย เมือ
โอกาสทางธุรกิจดีขนโดยเหมื
ึ
องเตรียมแผนทีจะปรับเพิมกําลังการผลิตให้ สงู ขึนตามความต้ องการของตลาดใน
อนาคต
หินแอนดีไซต์ของบริษัทมีข้อได้ เปรียบทางการตลาดหลายประการ คือ ในเรืองของต้ นทุนค่าขนส่ง
เนืองจากทีตังของเหมืองหินอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯและเหมืองหินยังตังอยู่ระหว่างพืนทีในส่วนทีจะขยายและ
พัฒนา เป็ นแหล่งอุตสาหกรรม ทังทางด้ านทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ ทังนีในบริเวณ
ใกล้ เคียงยังมีผ้ ูผลิตอีกรายอยู่ทีอําเภอวิหารแดง แต่เป็ นการผลิตสําหรับใช้ ภายในโครงการของตนเองเป็ นส่วน
ใหญ่
2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริ การ
เหมืองหินแอนดีไซต์ ของ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ตังอยู่ที อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ห่าง
จากกรุงเทพฯ กิโลเมตร บริเวณเหมืองหินมีพืนที ไร่ ( , ตารางเมตร) รวมทังมีพนที
ื โรงโม่หิน
พืนทีบริการและซ่อมบํารุงและพืนทีสําหรับกองผลิตภัณฑ์หินประเภทต่างๆ ปริมาณหินในเขตประทานบัตรได้ รับ
การประเมินในเบืองต้ นว่า มีประมาณ . ล้ านตัน และจนถึงปั จจุบนั ได้ มีการผลิตหินออกไปทังสินจํานวน
ประมาณ . ล้ านตัน ดังนัน แหล่งหินของบริษัท ยังมีปริ มาณสํารองคงเหลือมากพอสําหรับการดําเนินธุรกิจ
ต่อไปอีกนับสิบปี
2.5 สรุปสถานะปั จจุบนั :
พืนทีทําเหมืองหินแอนดีไซต์ ของบริษัทฯ ประกอบด้ วยประทานบัตร ฉบับ คือ ประทานบัตรเลขที
/
บนพืนที ไร่ งาน ตารางวา ซึงบริษัทฯ เช่าช่วงสิทธิบนประทานบัตรจาก บริษัท สินธนารี

ซอร์ ส จํากัด อายุประทานบัตร ปี โดยต่ออายุครังล่าสุดเมือ มกราคม พ.ศ.
จะหมดอายุในวันที
มกราคม พ.ศ.
ส่วนประทานบัตรเลขที
/
พืนที ไร่ งาน ตารางวา ซึงเจ้ าของประทาน
บัตรคือ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) นันหมดอายุลงตังแต่เมือปี พ.ศ.
และกําลังอยู่ระหว่างการ
ดําเนินการต่ออายุ สาเหตุทีไม่ได้ ดําเนินการต่ออายุประทานบัตรในช่วงทีผ่านมาเนืองจาก เดิมได้ พิจารณาแล้ ว
ว่าไม่ค้ มุ ค่าทีจะดําเนินการ อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ปัจจุบนั ทีเปลียนแปลงไป มีปริ มาณความต้ องการหิน
ประเภทแอนดีไซต์ มากขึนจึงทําให้ บริษัทฯได้ วางแผนทีจะขยายปริ มาณสํารองหินสําหรับป้อนโรงโม่หินใน
อนาคต
(ง.) บริ ษัท สกายคลิฟ ฟ์ จํากัด
2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท
ลัก ษณะธุร กิจ : ธุร กิจ พัฒนาอสังหาริ ม ทรั พ ย์
บริษัท สกายคลิฟฟ์ จํากัด ซึงบริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 75 ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปั จจุบนั มีโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ “เดอะทรี” ทีอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึงเป็ นทางผ่านเข้ า-ออก ไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
พม่า ทีมีการเปิ ดการค้ าและการลงทุนอย่างเสรี
2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรม
เนืองจากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงการถูกประกาศให้ อําเภอแม่สอดนันเป็ นเขต
เศรษฐกิจพิเศษส่งผลให้ มีความต้ องการทีดินทีมากขึนพร้ อมกับราคาทีสูงขึน ปั จจุบนั พืนทีชายแดนไทย-พม่า อ.
แม่สอด มีการลงทุนก่อสร้ างอาคารพาณิชย์จํานวนมาก คิดเป็ นอัตราการขยายตัวกว่า % เมือเทียบกับปี ที
ผ่านมา ส่งผลให้ ราคาอาคารพาณิชย์ปรับสูงขึนอย่างต่อเนือง จากยูนิตละ ล้ านบาท เป็ น - ล้ านบาท ส่วน
ทีดินบริเวณถนนเอเชียปรับราคาขึนจากไร่ ละ - ล้ านบาท เป็ น - ล้ านบาท จากศักยภาพของแม่สอดที
กําลังจะมีการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ การค้ า การลงทุน การท่องเทียวชายแดนไทย-พม่า เป็ นเกตเวย์ไทย-พม่า ทํา
ให้ ตลาดอสังหาริ มทรัพย์แม่สอดมีการแข่งขันสูงขึนเป็ นอย่างมาก
2.3 สรุปสถานะปั จจุบนั :
บริษัทลงทุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทีอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงการ The Tree บนพืนทีจํานวน
ไร่ งาน . ตารางวา โดยประกอบด้ วยอาคารพาณิชย์ ยูนิต ด้ วยพืนทีใช้ สอยเริมจาก . ตร.ม. – 139
ตร.ม. แต่เนืองจากราคาทีดินทีสูงขึนมากจากปั จจัยข้ างต้ น บริษัทจึงอยู่ในช่วงระหว่างการดําเนินการหาแผน
ธุรกิจทีดีทีสุดให้ กบั ทีดินเพือผลตอบแทนทีคุ้มค่าอย่างสูงสุด

(จ.) บริ ษัท 89 แคปริ ค อร์ น ดีเ วลลอปเมนท์ จํากัด
2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท
ลัก ษณะธุร กิจ : ธุร กิจ พัฒนาอสังหาริ ม ทรั พ ย์
บริษัท 89 แคปริคอร์ น ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ซึงบริษัท สกายคลิฟฟ์ จํากัด ถือหุ้นร้ อยละ 70 ดําเนินธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปั จจุบนั มีโครงการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตังอยู่จงั หวัดภูเก็ต
2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรม
ภูเก็ตเป็ นแหล่งท่องเทียวทีสําคัญอีกทังยังมีศกั ยภาพในการเติบโตด้ านเศรษฐกิจส่งผลให้ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตนันสามารถเติบโตได้ อย่างต่อเนืองซึงในปี 2558 ก็ยงั มีแนวโน้ มการเติบโตอยู่
อย่างเห็นได้ ชัด และยังมีโครงการทีกําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการและโครงการทีเปิ ดขายไปแล้ วอีกหลาย
โครงการในจังหวัดภูเก็ต โดยโครงการทีได้ รับอนุญาตจัดสรรในภูเก็ตทังหมดในปี นี มีจํานวน โครงการ ,
หน่วย โดยแบ่งเป็ นบ้ านเดียว หน่วย บ้ านแฝด หน่วย บ้ านแถว , หน่วย อาคารพาณิชย์
หน่วย ทีดินเปล่า แปลง มูลค่ารวมเกือบ , ล้ านบาท
2.3 สรุปสถานะปั จจุบนั :
บริษัท

แคปริคอร์ น ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน โครงการ ได้ แก่

1. โครงการ The Bay phase I (Skycliff) Sapan-hin ยูนิต บ้ านแฝด หลัง อาคารพาณิชย์ หลัง
มูลค่าโครงการ ล้ านบาท ซึงขณะนีมียอดจองอยู่ทีร้ อยละ
2. โครงการ The Bay District Thanon Kwang อาคารพาณิชย์ ยูนิต ซึงมีมูลค่าโครงการอยู่ที . ล้ าน
บาท คาดว่าแล้ วเสร็จในไตรมาส ปี
3. โครงการ The Bay phase II (GRANDE) Sapan-Hin บ้ านเดียว หลัง บนพืนที ไร่ มูลค่าโครงการ
ล้ านบ้ าน และทําการเปิ ดขายภายในปี
(ฉ.) บริ ษัท ทรั พ ยากรสมุท ร จํากัด
2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท
ลัก ษณะธุร กิจ : ธุร กิจ เหมือ งแร่ ด ีบ ุก ในทะเล
บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ ถือหุ้นอยู่ . % ดําเนินธุรกิจเหมืองแร่ดีบกุ ในทะเล

2.2 ภาพรวมอุตสาหกรรม
ปริมาณสํารองแร่ดีบกุ ในทะเล จังหวัดพังงา อาจถือว่าเป็ นสินทรัพย์ระดับโลก เมือคํานึงถึง Cut-off grade ที 0.15
กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีปริ มาณสํารองแร่ประมาณ 41,460 ตัน โดย Cut-off grade หรือ 64,320 ตัน โดย Cutoff grade ที 0.10 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อ้ างถึง รายงานประจําปี พ.ศ. 2552 ปริมาณความต้ องการดีบกุ ใน
ประเทศขึนอยู่กบั การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็ นสําคัญ อุตสาหกรรมทีเป็ นตัวกําหนดปริ มาณความ
ต้ องการดีบกุ ในประเทศได้ แก่
1.) อุตสาหกรรมแผ่นเหล็กวิลาศ (Tin Plate) อุตสาหกรรมอาหารกระป๋ องในประเทศกําลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ทําให้ ปริมาณความต้ องการ แผ่นเหล็กวิลาศ เพิมสูงขึนอย่างมาก ในปั จจุบนั ประเทศไทยเป็ นผู้สง่ ออก
อาหารกระป๋ องอันดับต้ นๆของโลก
2.) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : จากการทีอุตสาหกรรมของญีปุ่ น ไต้ หวัน และเกาหลีใต้ ได้ ขยายฐานผลิตมายัง
ประเทศไทย ทําให้ อตุ สาหกรรมนีขยายตัวในระดับร้ อยละ 10 ต่อปี การขยายตัวของผลิภัณฑ์โลหะบัดกรี
และอัลลอย(โลหะผสมระหว่างตะกัวและดีบกุ ) ซึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ต้ องใช้ นนก็
ั เพิมขึนในระดับ
เดียวกัน
3.) อุตสาหกรรมรถยนต์ : อุตสาหกรรมนีต้ องใช้ โลหะผสมระหว่าตะกัวและดีบกุ เป็ นจํานวนมากเช่นกัน ในการ
ผลิตระบบทําความเย็นเครืองยนต์ปริมาณการผลิตรถยนต์และรถบรรทุกในประเทศไทย
4.) พิวเตอร์ (Pewter) : เมือสองสามาปี ก่อน เป็ นยุคทองของธุรกิจพิวเตอร์ เพราะส่งเสริมการท่องเทียวประสบ
ความสําเร็ จอย่างงดงาม และอุตสาหกรรมนีก็ช่วยเพิมปริมาณความต้ องการดีบุกไม่น้อยกว่าปี ละ 500 ตัน
5.) ปริมาณความต้ องการใช้ ดีบุกในประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง โดยเห็นได้ จากการขยายตัวอย่างต่อเนืองของ
ปริมาณการใช้ ดีบกุ ในประเทศจะสูงถึง 8,000 ตันต่อปี และมีแนวโน้ มทีจะขยายตัวเพิมขึนอย่างต่อเนือง
ทังนีทังความต้ องการของแร่ดีบุกนันสวนทางกันกับราคาทีมีแนวโน้ มตําลงอย่างต่อเนือง

ในเดือนกันยายน
บริษัทฯ ได้ ครอบครองทีดินเพิมอีกแปลงทีภูเก็ต ทําให้ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีทีดินถือครองอยู่:
เนือทีทังหมดรวม 22 ไร่ 1 งาน 49.1 ตารางวา (35,796.4 ตารางเมตร) บริเวณพืนทีติดชายฝั งทะเล
ในปี
บริษัทฯ ได้ มีสดั ส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ทรัพยากรสมุทร จํากัด อยู่ . % ซึงได้ ขอประทานบัตรกว่า
50, ไร่ (8,000 เฮกเตอร์ ) เพือทําเหมืองดีบกุ ในทะเลอันดามันซึงในการขุดเจาะ , หลุมนันคาดว่ามีปริ มาณสํา รอง
แร่ดีบกุ ประมาณ 50,000 ตัน ในพืนทีทีขอประทานบัตร

2.3 สรุปสถานะปั จจุบนั :
บริษัทได้ ขอประทานบัตรในพืนที , ไร่ ซึงมีปริมาณสํารองแร่ ประมาณ , ตัน ทีเกรดของสินแร่ (cutoff grade) . กิโลกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร ปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ และความคุ้ม
ทุนในการลงทุนในโครงการดังกล่าว

3.

สิน ทรั พ ย์ ข องบริ ษัท ทีสําคัญ

ทรัพย์ สนิ ทีใช้ ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีราคาทุนและมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ ตามข้ อมูลใน
งบการเงินรวม ณ วันที 0 กันยายน 8 ดังต่อไปนี

ทีดิน อาคาร และอุป กรณ์

(หน่ ว ย: พัน บาท)

ประเภท/ลัก ษณะทรั พ ย์ ส ิน
ทีดิน
ส่วนปรับปรุงทีดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครืองตกแต่งและอุปกรณ์สํานักงาน
เครืองจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
ต้ นทุนการรือถอนเคลือนย้ ายบูรณะสถานที
อืน ๆ
งานระหว่างก่อสร้ างและเครืองจักรระหว่างติดตัง
รวม

ลัก ษณะกรรมสิท ธิ
บริษัทเป็ นเจ้ าของ
บริษัทเป็ นเจ้ าของ
บริษัทเป็ นเจ้ าของ
บริษัทเป็ นเจ้ าของ
บริษัทเป็ นเจ้ าของ
บริษัทเป็ นเจ้ าของ
บริษัทเป็ นเจ้ าของ
บริษัทเป็ นเจ้ าของ
บริษัทเป็ นเจ้ าของ

มูล ค่ าตามบัญชีส ุท ธิ
30,187
23,472
48,553
3,428
279,269
15,919
11,484
8,887
46,685
467,884

ภาระผูก พัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

รายละเอียดของทรัพย์ สนิ หลักของบริษัทฯและบริษัทย่อย
(1) ทีดิน
ทีดินของเฉพาะบริ ษัททุ่งคาฮาเบอร์ ฯ ณ วันที 30 กันยายน 255 รวม 50ไร่ 6.8 ตารางวา มูลค่าทางบัญชี รวม
16,903,250.00 บาท ทีดินของบริ ษัทย่อยรวม 91 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา มูลค่าทางบัญชี 13,284,063.00 บาท รวมทีดิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย 41 ไร่ 2 งาน .8 ตารางวา มูลค่าทางบัญชี 30,187, . บาท โดยมีรายละเอียดดังนี

จังหวัด ทีตัง จํานวน
ของทีดิน (แปลง)

เนือที

ตารางเมตร

ราคาทุน (บาท)

ผู้ถ อื ครองกรรมสิท ธิ

ภาระผูก พัน

ไร่ -งาน-ตรว.

ภูเก็ต

3

11-2-64.8

18,659.20

11,150,000.00

บริษัทฯ

ไม่มีภาระผูกพัน

สระบุรี

2

38-1-42.0

61,368.00

5,753,250.00

บริษัทฯ

ไม่มีภาระผูกพัน

เลย

20

91-1-99.0

146,396.00

13,284,063.00

บริษัท ทุ่งคํา จํากัด

ไม่มีภาระผูกพัน

ตาก

3

1-1-47.7

2,190.8

142-3-53.5

228,614.00

รวม

17,047,000.00 บริษัท สกายคลิฟฟ์ จํากัด ไม่มีภาระผูกพัน
47,234,313.00

หมายเหตุ : 100 ตารางวา = 1 งาน, งาน = ไร่, 1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร, 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร

(2) อาคารสํานัก งาน
ห้ องเลขที / ชัน อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
เนือที , . ตารางเมตร ราคาทุน . ล้ านบาท ณ วันที กันยายน 8 มีมูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 24.38 ล้ าน
บาท โดยมีมีภาระผูกพันเป็ นหลักประกันต่อศาลในการขอทุเลาการบังคับคดีศาลแพ่ง

(3)

สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ม ีต ัว ตน
การได้ รั บ ใบอนุ ญาตในการประกอบธุร กิจ
(3.1) ประทานบัต รการทําเหมือ งหิน แอนดีไ ซท์
ประทานบัตรการทําเหมืองหินแอนดีไซท์ทีบริษัทฯ ได้ รับแล้ ว มีดงั ต่อไปนี
พืนที
เลขทีประทานบัตร

ไร่

งาน

ตารางวา

วันหมดอายุ

สถานะ

**28675/15632

154

2

67

มกราคม 2560

ดําเนินธุรกิจตามปกติ

28676/15268

88

3

81

พฤษภาคม 2552

อยู่ระหว่างต่ออายุ

**เช่าช่วงจากบริษัท สินธนา ไมนิง จํากัด

ความก้ าวหน้ าในการดําเนิน งานครังสําคัญคื อ การทีสามารถประสานงานและติด ตามการยืนเรื องต่อ อายุ
ประทานบัตรแปลงทีเปิ ดเหมืองเป็ นหลักอยู่ จนมีการลงนามในประทานบัตรแปลงนี ทําให้ บริ ษัทสามารถยืนเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์หินชนิดต่าง ๆ ให้ กบั ผู้ใช้ รายใหญ่ได้ ด้วยความมันใจมากขึน
เมือวันที ตุลาคม
บริ ษัทฯ ได้ ยืนต่ออายุประทานบัตรเลขที
/
ซึงหยุดการทําเหมื อ ง
ชัวคราว และหมดอายุลงในเดือนพฤษภาคม
แล้ ว ขณะนีเรืองอยู่ระหว่างการดําเนินการตามขันตอนต่างๆ ตามที
กําหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะประเมินโอกาสทางธุรกิจในช่วง - ปี ข้างหน้ าอีกครัง ก่อนตัดสินใจ เนืองจากหินแอนดี
ไซท์ เป็ นหินทีมีความแกร่ งสูง มีความทนทานกว่าหินปูนทีใช้ กันในงานก่อสร้ างทัวไป แต่ก็มีความเหมาะสมกับสภาพใช้
งานไม่กว้ างขวางเท่าหินปูน
(3.2) ประทานบัต รเหมือ งแร่ ทองคํา
บริ ษั ท ทุ่ง คํ า จํ า กัด (บริ ษั ท ย่ อ ย) ได้ รับ อนุมัติ ป ระทานบัต รพื นที แปลงที 4 เนื อที รวมประมาณ 545 ตาราง
กิโลเมตร ในเดือน ตุลาคม 2544 ต่อมา ทุ่งคํา ได้ รับอนุมตั ิประทานบัตรจํานวน ฉบับอย่างเป็ นทางการ (เนือทีรวม .07
ตารางกิโลเมตร) ทังนีบริ ษัทฯ ได้ ยืนคําขอประทานบัตรจํานวน
แปลง และคําขออาชญาบัตรพิเศษจํานวน แปลง
(เนือทีรวม 38.4 ตารางกิโลเมตร) ครอบคลุมพืนทีทีเหลือ ประทานบัตรมีอายุ ปี (หากพบว่ามีปริมาณสินแร่เพียงพอจะ
สามารถขอต่ออายุได้ อีก ปี )

ประทานบัต รและคําขอในการสํารวจแร่ ของบริ ษัท ทุ่งคํา จํากัด
รายละเอีย ด
จํานวน
สถานภาพ
เนือที
(แปลง)
(ตารางกิโ ลเมตร)
ประทานบัตร
6
ได้ รับอนุมัติมีอายุ ปี
2.07
คําขอประทานบัตร
106
อยู่ระหว่างดําเนินการ
49.02
คําขออาชญาบัตรพิเศษ
8
อยู่ระหว่างดําเนินการ
42
รวมเนือทีการถือ ครองสิท ธิใ นการสํารวจแร่
93.09
(3.3) บัต รส่ ง เสริ ม การลงทุน
บริษัท ทุ่งคํา จํากัด (บริษัทย่อย) ได้ รับสิทธิพิเศษจากการได้ รับส่งเสริ มการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริ ม การ
ลงทุน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพือทําเหมืองและผลิตทองคําแท่งเมือวันที 25 กุมภาพันธ์ 2546
และเพิมเติมสําหรับทองคําผสมเมือวันที เมษายน
โดยได้ รับยกเว้ นภาษี และอากรขาเข้ าตามรายละเอียดทีระบุไ ว้
ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน และได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้ จากการประกอบกิจการทีได้ รับการ
ส่งเสริมโดยที บริษัท ทุ่งคํา สามารถขอต่ออายุการใช้ สิทธิ บัตรส่งเสริ มการลงทุนได้ ในแต่ละรอบปี โดยจะต้ องปฏิ บัติ ตาม
เงือนไขต่างๆ ทีกําหนดไว้ ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

4.

ข้ อ มูล รายชือกรรมการ ผู้บ ริ ห าร และผู้ถ อื หุ้น รายใหญ่ 10 อัน ดับ แรก
กรรมการ ณ วัน ที ธัน วาคม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
รศ.ดร.ธารินี พงศ์สพุ ฒ
ั น์
นายอํานวย ถาวรวงศ์
ดร.วิชยั เชิดชีวศาสตร์
นายเอกชัย โชติยานนท์
นายรุทธิ รงค์ สุน่ กุล
นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
นายเอียน แพสโค
นายศุภชัย ใจสมุทร
นายสุเทพ บุระมาน

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหารและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ

ผู้ถ อื หุ้น รายใหญ่ 10 อัน ดับ แรก
ณ วัน ที
ลําดับ

เมษายน

มีด ังนี
ผู้ถ อื หุ้น รายใหญ่

จํานวนหุ้น (หุ้น )

% หุ้น

1.

MISSREGINA WEN LI NG

40,318,300

5.33%

2.

บริษัท สินธนา โฮลดิงส์ จํากัด

37,033,476

4.89%

3.

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

19,185,500

2.53%

4.

นายวันชัย พันธุ์วิเชียร

17,050,000

2.25%

5.

กระทรวงการคลัง

15,000,000

1.98%

6.

PARON HOLDINGS LIMITED

13,500,000

1.78%

7.

นายชาลี ระยามาศ

13,000,000

1.72%

8.

SINO PAC INVESTMENTS (L) LTD

12,689,460

1.68%

9.

นายเกรี ยง เกียรติเฟื องฟู

12,100,000

1.60%

12,000,000

1.59%

10.
PARON RESOURCES INC.
4. โครงสร้ างเงิน ทุน และประวัต ิก ารเพิมทุน ในระยะ 3 ปี ทีผ่ านมา
-- ไม่มี --

5. ประวัต ิก ารจ่ ายเงิน ปั น ผลย้ อ นหลัง 3 ปี
-- ไม่มี --

ส่ ว นที 3
ข้ อ มูล ทางการเงิน ของบริ ษัท
1. งบการเงิน
1.1 งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
สิน ทรั พ ย์
สิน ทรั พ ย์ ห มุน เวีย น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้ า - สุทธิ
ลูกหนีอืน
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
- ภาษี ซอรอเรี
ื
ยกคืน
- อืนๆ
รวมสิน ทรั พ ย์ ห มุน เวีย น
สิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุน เวีย น
เงินลงทุนระยะยาวอืน - เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน
รายจ่ายโครงการต่างๆรอตัดบัญชี - สุทธิ
- เหมืองหินแอนดีไซต์

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ม.ค. – ก.ย. ปี 2558
บาท
%

บาท

%

บาท

%

บาท

%

45,737,697.19
25,368,599.01
22,128,385.07
346,955,083.52

2.57%
1.43%
1.24%
19.49%

214,757,127.03
503,590.61
23,913,638.49
515,902,978.36

12.82%
0.03%
1.43%
30.79%

5,470,264.52
4,700,951.84
28,369,636.17
492,212,792.29

0.39%
0.33%
2.02%
35.07%

91,392,646.78
3,068,462.41
51,595,376.60
360,775,158.19

7.07%
0.24%
3.99%
27.91%

12,336,671.49
304,210.53
452,830,646.81

0.69%
0.02%
25.44%

23,700,561.52
11,661,308.85
790,439,204.86

1.41%
0.70%
47.17%

16,916,997.99
11,133,767.31
558,804,410.12

1.21%
0.79%
39.81%

10,838,019.78
10,704,124.28
528,373,788.04

0.84%
0.83%
40.87%

3,914,073.48

0.22%

3,502,083.54

0.21%

3,516,263.17

0.25%

7,106,194.96

0.55%

7,858,274.57

0.44%

6,865,611.05

0.41%

5,872,947.53

0.42%

5,336,377.11

0.41%

งบแสดงฐานะการเงิน
- เหมืองแร่ทองคํา
- เหมืองในลาว
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้ องกัน - สุทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าซือทีดิน - โครงการเหมืองหินแอนดีไซต์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิน ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุน เวีย น
รวมสิน ทรั พ ย์
หนีสิน และส่ ว นของผู้ ถ อื หุ้น
หนีสิน หมุน เวีย น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนีการค้ า - กิจการอืน
เจ้ าหนีอืน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกู้ยืมทีผิดนัดชําระหนี
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน
ประมาณการค่าเสียหายทีคู่สญ
ั ญาเรียกร้ องจากการ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

บาท
150,512,423.41
18,169,175.93
1,543,045.18
623,787,892.54
491,726,052.90
847,765.13
7,840,379.57
17,686,903.63
3,511,466.99
1,327,397,453.33
1,780,228,100.14

%
8.45%
1.02%
0.09%
35.04%
27.62%
0.05%
0.44%
0.99%
0.20%
74.56%
100.00%

บาท
175,981,644.69
66,021,255.26
604,616,004.19
743,159.45
17,686,903.63
9,838,831.88
885,255,493.69
1,675,694,698.55

%
10.50%
3.94%
0.00%
36.08%
0.00%
0.04%
0.00%
1.06%
0.59%
52.83%
100.00%

บาท
175,981,644.69
96,523,930.48
503,410,685.87
684,363.43
17,686,903.63
41,073,577.04
844,750,315.84
1,403,554,725.96

%
12.54%
6.88%
0.00%
35.87%
0.00%
0.05%
0.00%
1.26%
2.93%
60.19%
100.00%

ม.ค. – ก.ย. ปี
บาท
176,466,796.76
49,205,496.98
467,883,749.65
650,900.78
17,686,903.63
40,111,580.37
764,448,000.24
1,292,821,788.28

24,989,336.92
44,012,943.80
56,332,031.28
5,815,352.57
640,939,186.12
100,000.00
849,501,042.04

1.40%
2.47%
3.16%
0.33%
36.00%
0.01%
47.72%

13,731,600.19
65,657,653.58
3,689,598.46
764,905,110.41
100,000.00
909,448,448.84

0.00%
0.82%
3.92%
0.22%
45.65%
0.01%
54.27%

36,815,355.01
87,671,282.53
2,319,136.57
849,002,334.25
7,847,000.00
913,969,552.59

0.00%
2.62%
6.25%
0.17%
60.49%
0.56%
65.12%

21,757,161.11
85,827,812.28
980,996.92
829,008,721.35
906,423,339.17

2558
%
13.65%
3.81%
0.00%
36.19%
0.00%
0.05%
0.00%
1.37%
3.10%
59.13%
100.00%

0.00%
1.68%
6.64%
0.08%
64.12%
0.00%
70.11%

งบแสดงฐานะการเงิน
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาส่งมอบทองคํา
หนีสินหมุนเวียนอืน
- ประมาณค่าภาคหลวงแร่ทองคําจ่ายขาด -กพร.และ สปก.
- อืนๆ
รวมหนีสิน หมุน เวีย น
หนีสิน ไม่ ห มุน เวีย น
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกัน
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสินสําหรับการรือถอนขนย้ าย
และบูรณะสถานทีตังของสินทรัพย์
ประมาณการหนีสินเพือบูรณะสิงแวดล้ อม
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิน ไม่ ห มุน เวีย น
รวมหนีสิน
ส่ ว นของผู้ถ อื หุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน - มูลค่าหุ้นละ 1 บาท หุ้นสามัญ 756,939,463 หุ้น
ทุนทีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น - สุทธิ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ม.ค. – ก.ย. ปี 2558
บาท
%

บาท

%

บาท

%

บาท

%

306,174,619.88
1,422,259.18
1,929,286,771.79

17.20%
0.08%
108.37%

308,631,242.78
50,352,171.18
2,116,515,825.44

18.42%
3.00%
126.31%

319,836,227.07
55,287,503.88
2,272,748,391.90

22.79%
3.94%
161.93%

317,918,262.37
83,372,256.40
2,245,288,549.60

24.59%
6.45%
173.67%

67,024,000.00
6,968,746.95
16,941,606.01

3.76%
0.39%
0.95%

77,248,000.00
3,270,501.98
12,680,191.01

4.61%
0.20%
0.76%

87,472,000.00
951,365.41
15,460,009.00

6.23%
0.07%
1.10%

85,910,000.00
568,943.83
11,733,305.00

6.65%
0.04%
0.91%

34,352,120.13

1.93%

35,568,185.13

2.12%

36,827,298.93

2.62%

37,771,634.28

2.92%

5,829,652.70
870,200.58
131,986,326.37
2,061,273,098.16

0.33%
0.05%
7.41%
115.79%

5,829,652.70
5,934,569.74
140,531,100.56
2,257,046,926.00

0.35%
0.35%
8.39%
134.69%

5,829,652.70
8,099,028.05
154,639,354.09
2,427,387,745.99

0.42%
0.58%
11.02%
172.95%

5,829,652.70
8,471,925.27
150,285,461.08
2,395,574,010.68

0.45%
0.66%
11.62%
185.30%

756,939,463.00

42.52%

756,939,463.00

45.17%

756,939,463.00

53.93%

756,939,463.00

58.55%

756,939,463.00
358,607,564.77

42.52%
20.14%

756,939,463.00
358,607,564.77

45.17%
21.40%

756,939,463.00
358,607,564.77

53.93%
25.55%

756,939,463.00
358,607,564.77

58.55%
27.74%

งบแสดงฐานะการเงิน
ส่วนตํากว่าทุนจากการเปลียนแปลงส่วนได้ สว่ นเสียในบริษัทย่อย
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้ จดั สรร
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ ว นของผู้ ถ อื หุ้น (ขาดทุน สะสมเกิน ทุน )
รวมหนีสิน และส่ ว นของผู้ถ อื หุ้น

ปี 2555
บาท
(4,449,510.37)

ปี 2556
%
-0.25%

บาท
(4,449,510.37)

ปี 2557
%
-0.27%

บาท
(4,449,510.37)

ม.ค. – ก.ย. ปี 2558
บาท
%
(4,449,510.37)
-0.34%

%
-0.32%
(1,463,298,047.67) -82.20% (1,826,143,014.40) -108.98% (2,251,370,932.30)
(2,324,857,278.97) -179.83%
160.40%
(352,200,530.27) -19.78% (715,045,497.00) -42.67% (1,140,273,414.90) -81.24% (1,213,759,761.57) -93.88%
71,155,532.25
4.00%
133,693,269.55
7.98%
116,440,394.87
8.30%
111,007,539.17
8.59%
(281,044,998.02) -15.79% (581,352,227.45) -34.69% (1,023,833,020.03) -72.95% (1,102,752,222.40) -85.30%
1,780,228,100.14 100.00% 1,675,694,698.55 100.00% 1,403,554,725.96 100.00% 1,292,821,788.28 100.00%

1.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ
รายได้
รายได้ จากการขาย
- รายได้ จากการขายหินแอนดีไซต์
- รายได้ จากการขายทองคําและทองแดง
- รายได้ จากการขายทีดินระหว่างการพัฒนา
- รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ - โครงการ
เดอะเบย์
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
กําไรจากการตีราคาของมูลค่าสินค้ าคงเหลือ
กําไรจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการขายสินทรัพย์เพือการลงทุน
รายได้ อืน
- ดอกเบียรับ
- ปรับปรุงดอกเบียจ่ายตามแผนฟื นฟู
- อืนๆ
รวมรายได้

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ม.ค. – ก.ย. ปี 2558
บาท
%

บาท

%

บาท

%

บาท

%

20,223,756.09
957,008,012.41
-

1.93%
91.32%
0.00%

36,956,643.90
41,257,515.05
-

10.07%
11.24%
0.00%

38,870,352.97
17,680,629.60
1,600,000.00

40.37%
18.36%
1.66%

35,146,125.37
125,001,785.01
-

12.94%
46.02%
0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

56,170,000.00

20.68%

51,260,000.00
228,273,947.10

0.00%
0.00%
13.96%
62.19%
0.00%
0.10%
0.00%
2.44%
100.00%

950,002.07
-

0.00%
0.99%
0.00%
0.00%
0.00%
6.38%
0.00%
32.23%
100.00%

19,148,819.14
-

7.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.95%
4.82%
5.55%
100.00%

54,142,954.68
-

5.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
175,333.04
0.02%
0.00%
16,385,537.55
1.56%
1,047,935,593.77 100.00%

375,193.27
8,960,351.59
367,083,650.91

6,143,757.92
31,034,462.96
96,279,205.52

8,014,237.88
13,087,674.21
15,069,082.33
271,637,723.94

งบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ
ค่ าใช้ จ่ าย
ต้ นทุนการขาย
- ต้ นทุนการขายหินแอนดีไซต์
- ต้ นทุนการขายทองคําและทองแดง
- ต้ นทุนการขายทีดินระหว่างการพัฒนา
- ต้ นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ - โครงการเดอะเบย์
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ขาดทุนจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
หนีสงสัยจะสูญ
รายจ่ายโครงการเหมืองแร่ทองคําตัดบัญชี
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้ าลดลง
ค่าความนิยมตัดจําหน่าย
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่ าย
กําไร (ขาดทุน ) ก่ อ นภาษีเ งิน ได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน ) สําหรั บ ปี

ปี 2555
บาท

ปี 2556
%

บาท

ปี 2557
%

13,213,350.57
1.26%
16,623,557.22
4.53%
566,103,573.02 54.02% 71,238,201.18
19.41%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
251,218,415.87 23.97%
7,298,831.78
1.99%
208,302,119.64 19.88% 297,913,798.65 81.16%
0.00% 112,143,421.51 30.55%
0.00%
0.00%
76,952,613.00
7.34%
1,643,761.37
0.45%
32,526,405.84
3.10%
4,199,937.60
1.14%
0.00%
0.00%
3,248,547.17
0.31%
490,186.30
0.13%
594,087.54
0.06%
0.00%
126,671,437.43 12.09% 88,105,049.86
24.00%
1,278,830,550.08 122.03% 599,656,745.47 163.36%
(230,894,956.31) -22.03% (232,573,094.56) -63.36%
0.00% (101,364,676.95) -27.61%
(230,894,956.31) -22.03% (333,937,771.51) -90.97%

บาท

%

23,157,992.47
24.05%
29,770,627.32
30.92%
924,680.00
0.96%
0.00%
16,345,255.29
16.98%
245,868,261.06 255.37%
8,356,003.65
8.68%
0.00%
0.00%
0.00%
179,655.36
0.19%
123,062,758.13 127.82%
0.00%
91,094,764.82
94.62%
538,759,998.10 559.58%
(442,480,792.58) -459.58%
0.00%
(442,480,792.58) -459.58%

ม.ค. – ก.ย. ปี 2558
บาท
%

18,148,586.32
128,274,263.09
35,136,046.66
2,629,153.75
167,019,743.10
19,191.26
1,112,785.63
352,339,769.81
(80,702,045.87)
(3,516,195.50)
(84,218,241.37)

6.68%
47.22%
0.00%
12.93%
0.97%
61.49%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
129.71%
-29.71%
-1.29%
-31.00%

งบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ

ปี 2555
บาท

ปี 2556
%

บาท

ปี 2557
%

บาท

%

ม.ค. – ก.ย. ปี 2558
บาท
%

การแบ่ งปั น กําไร (ขาดทุน )
ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้ เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม

(228,469,525.79)
(2,425,430.52)

-21.80% (372,645,977.73)
-0.23%

38,708,206.22

101.52%
10.54%

(425,227,917.90) -441.66%

(78,785,385.67)

-29.00%

(17,252,874.68)

(5,432,855.70)

-2.00%

-17.92%

1.3 งบกระแสเงินสด
งบกระแสเงิน สด
กระแสเงิน สดจากการดําเนิ น งาน
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สาํ หรับปี
ปรับกระทบกําไร (ขาดทุน) สุทธิเป็ นเงินสดสุทธิได้ มา (ใช้ ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ค่าความนิยมตัดบัญชี
หนีสงสัญจะสูญ
รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ตดั บัญชี
รายจ่ายโครงการเหมืองแร่ทองคําตัดบัญชี
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้ าลดลง
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุน (กําไร) จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน
ค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
ประมาณการค่าภาคหลวง สปก
ดอกเบียรับ
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(230,894,956.31)

(333,937,771.51)

(442,480,792.58)

(84,218,241.37)

77,259,824.20
594,087.54
76,952,613.00
992,663.52
32,526,405.84
3,248,547.17
(7,788,318.23)
(54,142,954.68)
3,835,096.03
(175,333.04)

72,092,376.36
1,543,045.18
992,663.52
4,199,937.61
490,186.30
(51,034,615.49)
4,018,943.39
(228,273,947.10)
112,143,421.51
6,323,746.00
2,456,622.90
(375,193.27)

69,655,559.50
992,663.52
123,062,758.13
179,655.36
8,356,003.65
3,645,540.99
12,674,410.92
(6,143,757.92)

48,211,398.83
536,570.42
19,191.26
(14,367,672.40)
2,045,295.00
(8,014,237.88)

งบกระแสเงิน สด
ปรับปรุงดอกเบียจ่ายตามแผนฟื นฟู
ดอกเบียจ่าย
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ของปี ปัจจุบนั
ค่าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษี ตดั บัญชี
สิน ทรั พ ย์ ด ําเนิน งาน (เพิมขึน) ลดลง
ลูกหนีการค้ า
ลูกหนีอืน
เงินทดรองจ่าย - กิจการทีเกียวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิน จากการดําเนิน งานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้ าหนีการค้ าอืน
เจ้ าหนีอืนและหนีสินหมุนเวียนอืน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน
เงิน สดสุท ธิไ ด้ ม า (ใช้ ไ ป) จากกิจ กรรมดําเนิน งาน
กระแสเงิน สดจากกิจ กรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะยาวอืน - เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน (เพิมขึน) ลดลง

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

126,671,437.43
29,079,112.47

88,105,049.86
93,524,297.38
7,840,379.57
(219,890,857.79)

91,094,764.82
(138,963,193.61)
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(13,087,674.21)
1,112,785.63
3,516,195.50
(64,246,389.22)

(65,329,542.67)
502,401.75
647,350.00
54,301,699.59
2,723,842.21
(261,805.84)

24,754,593.28
(1,785,253.42)
(169,438,081.14)
(69,302,616.78)
(6,438,041.25)

(4,016,232.70)
1,408,920.12
(80,695,572.06)
53,892,733.50
(14,797,723.74)

1,451,813.03
(15,299,391.11)
131,437,634.10
6,508,621.24
(6,856,240.60)

(7,924,848.69)
(27,263,883.09)
(4,052,446.02)
870,200.56
(16,707,919.73)

(32,062,828.03)
11,312,865.35
(784,150.00)
5,064,369.19
(458,570,000.59)

23,961,077.21
(21,102,093.41)
(865,723.00)
2,164,458.31
(179,013,349.38)

(15,138,637.90)
20,807,122.07
(472,960.00)
372,897.22
58,564,468.83

(12,081.37)

521,115.39

(7,459.16)

(3,421,073.82)

งบกระแสเงิน สด
เงินสดจ่ายโครงการเหมืองทองคํา
เงินสดจ่ายโครงการเหมืองในลาว
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยจากการซือเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายในการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน
เงินสดจ่ายในการซือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับดอกเบีย
เงิน สดสุท ธิไ ด้ ม า (ใช้ ไ ป) จากกิจ กรรมลงทุน
กระแสเงิน สดจากกิจ กรรมจัด หาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงินเพิมขึน (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกันเพิมขึน (ลดลง)
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการทีเกียวข้ องกันเพิมขึน (ลดลง)
หนีสินตามสัญญาเช่าการเงินเพิมขึน (ลดลง)
จ่ายดอกเบีย
เงิน สดสุท ธิไ ด้ ม า (ใช้ ไ ป) จากกิจ กรรมจัด หาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิน สดและรายการเทีย บเท่ าเงิน สดเพิมขึน (ลดลง) สุท ธิ
เงิน สดและรายการเทีย บเท่ าเงิน สดต้ น งวด
เงิน สดและรายการเทีย บเท่ าเงิน สดปลายงวด

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

(18,169,175.93)
(24,509,939.26)
8,856,244.00
(44,158.88)
124,040.27
(33,755,071.17)

(29,669,158.89)
(47,852,079.33)
23,829,531.08
(88,754,767.51)
83,065,233.64
720,000,000.00
375,193.27
661,515,067.65

(30,502,675.22)
(3,633,741.94)
(51,380.00)
278,840.12
(33,916,416.20)
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(485,152.07)
47,318,433.50
(5,957,404.31)
1,144,766.36
(39,316.00)
87,888.56
38,648,142.22

9,053.72
75,948.55
(6,223,842.94)
(3,487,004.79)
(9,625,845.46)
(194,087.31)
(60,282,923.67)
106,020,620.86
45,737,697.19

(24,989,336.92)
(5,823,999.08)
(2,617,860.95)
(33,431,196.95)
(494,440.27)
169,019,429.84
45,737,697.19
214,757,127.03

7,747,000.00
(3,689,598.46)
(414,808.10)
3,642,593.44
309.63
(209,286,862.51)
214,757,127.03
5,470,264.52

(7,847,000.00)
(1,562,000.00)
(1,720,561.23)
(168,450.28)
(11,298,011.51)
7,782.72
85,922,382.26
5,470,264.52
91,392,646.78

1.4 อัตราส่วนทางการเงิน
อัต ราส่ ว นทางการเงิน
อัต ราส่ ว นวิเ คราะห์ ส ภาพคล่ อ งทางการเงิน (Liquidity Ratios)
เงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว
อัต ราส่ ว นวิเ คราะห์ ป ระสิท ธิภ าพในการดําเนิน งาน (Activity Ratios)
อัตราส่วนการหมุนของลูกหนีการค้ า
ระยะเวลาเก็บหนีโดยเฉลีย
อัตราส่วนการหมุนของสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาในการขายสินค้ าโดยเฉลีย
อัตราส่วนการหมุนเวียนของเจ้ าหนีการค้ า
ระยะเวลาชําระหนีเฉลีย
อัต ราส่ ว นวิเ คราะห์ ค วามสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)
อัตรากําไรขันต้ นต่อยอดขาย
อัตรากําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขาย
อัตรากําไรสุทธิต่อยอดขาย
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

หน่ ว ย
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ล้ านบาท
เท่า
เท่า

(1,476.46)
0.23
0.04

(1,326.08)
0.37
0.10

(1,713.94)
0.25
-

(1,716.91)
0.24
0.07

เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน

35.43
10.30
1.54
236.73
12.13
30.09

6.05
60.37
0.20
1,792.27
2.86
127.73

21.73
16.80
0.11
3,476.02
0.29
1,272.55

41.23
8.73
0.34
1,048.59
1.11
325.65

%
%
%
เท่า

40.72
0.93
(23.63)
(0.13)

(12.33)
(33.23)
(426.95)
(0.22)

6.41
(387.02)
(782.45)
(0.30)

8.57
(49.69)
(52.59)
(0.06)

อัต ราส่ ว นทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้ าของ
อัตราผลตอบแทนจากทุนการดําเนินงาน
อัต ราส่ ว นวิเ คราะห์ ค วามสามารถในการดําเนิน งาน (Efficiency Ratios)
อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์ถาวร
อัตราส่วนการหมุนของส่วนของเจ้ าของ
อัต ราส่ ว นวิเ คราะห์ น โยบายการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตราส่วนหนีสินต่อสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบีย
อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของเจ้ าของ

หน่ ว ย

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

เท่า
เท่า
เท่า

(0.37)
N/A
N/A

(0.60)
N/A
N/A

(0.84)
N/A
N/A
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(0.07)
N/A
N/A

เท่า
เท่า
เท่า

0.55
1.57
(3.48)

0.05
0.13
(0.13)

0.04
0.11
(0.06)

0.12
0.33
(0.15)

เท่า
เท่า
เท่า

1.16
0.07
(7.33)

1.35
(0.29)
(3.88)

1.73
(2.40)
(2.37)

1.85
(73.67)
(2.17)

2. การวิเ คราะห์ ผ ลการดําเนิน งานทีผ่ านมา
2.1 รายได้ จากการดําเนินงาน
บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายหินแอนดีไซด์ สาํ หรับปี สนสุ
ิ ดวันที 0 กันยายน 8 และ ธันวาคม
มี
จํานวนเงินประมาณ 35.15 และ . ล้ านบาทตามลําดับ ปรับเพิมประมาณร้ อยละ 25.71 และ . ตามลําดับเมือ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีมีรายได้ จากการขายหินแอนดีไซด์จํานวนเงิน 27.96 และ . ล้ านบาทตามลําดับ
สาเหตุหลัก ได้ แก่ ความต้ องการเพิมขึนของหินแอนดีไซด์ในโครงการซ่อมแซมถนนของภาครัฐ
บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายทองคําและทองแดงสําหรับรอบระยะเวลาเก้ าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2558 มี
จํานวนเงินประมาณ 125 ล้ านบาท ปรับเพิมประมาณร้ อยละ 1,043.57 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีมีรายได้ จาก
การขายทองคําและทองแดงจํานวนเงิน 18.91 ล้ านบาท
บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายอาคารพาณิชย์โครงการ The Bay สําหรับรอบระยะเวลาเก้ าเดือนสินสุดวันที 30
กันยายน 2558 เป็ นจํานวนเงินประมาณ 56.17 ล้ านบาท ทังนีจะยังคงทยอยขายในไตรมาสต่อไป
บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายทองคําและทองแดงสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที ธันวาคม
มีจํานวนเงินประมาณ
. ล้ านบาท ปรับลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ . เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีมีรายได้ จากการขายทองคําและ
ทองแดงเป็ นจํานวนเงิน . ล้ านบาท สาเหตุเนืองจากบริษัทฯ ยังคงปิ ดกิจการชัวคราวของเหมืองแร่ ทองคํา จ.เลย
เนืองจากมีกลุม่ ผู้คัดค้ านการทําเหมืองจํานวนหนึง ในตําบลเขาหลวง อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ได้ จัดกลุม่ ชุมนุมและปิ ด
กันถนนสาธารณะและจัดสร้ างสิงกีดขวางทางเข้ าออกของเหมือง
2.2 ค่าใช้ จ่าย
ต้ น ทุน การขายหิน แอนดีไ ซด์
ต้ นทุนการขายหินแอนดีไซด์ สําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 0 กันยายน 8 และวันที ธันวาคม
มีจํานวนเงิน
ประมาณ 18.15 และ . ล้ านบาทตามลําดับ ปรับตัวเพิมขึนประมาณร้ อยละ 35.71 และ . ตามลําดับเมือเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีมีต้นทุนการขายหินแอนดีไซด์จํานวนเงิน 13.37 และ . ล้ านบาทตามลําดับ ซึงจะมีสดั ส่วน
สอดคล้ องสัมพันธ์ กบั รายได้ จากการขายหินแอนดีไซด์ทีเพิมขึน
ต้ น ทุน การขายทองคําและทองแดง
ต้ นทุนการขายทองคําและทองแดง สําหรับรอบระยะเวลาเก้ าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2558 มีจํานวน
ประมาณ 128.27 ล้ านบาท ปรับตัวเพิมขึนประมาณร้ อยละ 330.86 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีมีต้นทุนการขาย
ทองคําและทองแดง 29.77 ล้ านบาท ซึงจะมีสดั ส่วนสอดคล้ องสัมพันธ์ กบั รายได้ จากการขายทองคําและทองแดง ในขณะ

ที ต้ นทุนการขายทองคําและทองแดงสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที
ธันวาคม
มีจํานวนเงินประมาณ . ล้ านบาท
ปรับตัวลดลงประมาณร้ อยละ
. เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีมีต้นทุนการขายทองคําและทองแดงจํานวน
. ล้ านบาท ซึงสัดส่วนจะเป็ นไปตามปริมาณการขาย
ต้ นทุนการขายอาคารพาณิชย์โครงการ The Bay
ต้ นทุนการขายอาคารพาณิชย์ สําหรับรอบระยะเวลาเก้ าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2558 มีจํานนเงินประมาณ
35.14 ล้ านบาท เป็ นต้ นทุนสําหรับอาคารพาณิชย์ทีได้ มีการโอนขายในรอบระยะเวลาดังกล่าว
ค่ าใช้ จ่ ายในการบริ ห าร
ค่าใช้ จ่ายในการบริหารทีเกิดขึนสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 30 กันยายน 2558 และวันที ธันวาคม
มีจํานวนเงิน
ประมาณ 167.02 และ . ล้ านบาท ตามลําดับ ปรับตัวลดลงประมาณร้ อยละ 6.57 และ . ตามลําดับเมือเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีมีค่าใช้ จ่ายจํานวนเงิน 178.77 และ . ล้ านบาทตามลําดับ สาเหตุหลักทีลดลงเนืองจาก
การปิ ดดําเนินกิจการชัวคราวของเหมืองทองคํา
2.3 ขาดทุนสุทธิ
ขาดทุนสุทธิของบริษัททีเกิดขึนสําหรับปี รอบระยะเวลาเก้ าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2558 มีจํานวนเงิน
ประมาณ 78.92 ล้ านบาท ขาดทุนลดลงประมาณร้ อยละ 63.30 เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีมีผลขาดทุนสุทธิ
215.03 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการปลดภาระดอกเบียเงินกู้ระหว่างกาลของเจ้ าหนีเงินกู้ตามแผนฟื นฟูกิจการ มูลค่า
ประมาณ 84.31 ล้ านบาท ในขณะที ขาดทุนสุทธิของบริษัททีเกิดขึนสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที ธันวาคม
มีจํานวนเงิน
ประมาณ . ล้ านบาท ขาดทุนเพิมขึนประมาณร้ อยละ . เมือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนทีมีผลขาดทุนสุทธิ
. ล้ านบาท เนืองจากในปี
บริษัทยังคงต้ องบันทึกค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ สําหรับเหมืองทองคําถึงแม้ จะปิ ดกิจการ
ชัวคราว เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าเสือมราคา ดอกเบียเงินกู้ยืมต่างประเทศ
3. การวิเ คราะห์ ฐานะทางการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัท ณ วันที ธันวาคม
แสดงหนีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์
หมุนเวียนเป็ นจํานวน 1,713.95 ล้ านบาท และ . ล้ านบาท ตามลําดับ มีผลขาดทุนสะสมเกินทุนจํานวน 1,023.83
ล้ านบาท . ล้ านบาท ตามลําดับ เนืองจากเหตุผลหลายประการ เช่น ความล่าช้ าในการอนุญาตประทานบัตรใหม่
รวมทังค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมการใช้ พืนทีทีสูงกว่าทีกําหนดไว้ ในการขอสัมปทานครังแรก และการไม่ปฏิ บัติตาม
สัญญาส่งออกทองคํา ซึงอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีสาระสําคัญเกียวกับความสามารถในการดําเนินงานต่อเนือง

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษัท ณ วันที กันยายน
แสดงหนีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์
หมุนเวียนเป็ นจํานวน 1,716.91 ล้ านบาท และ 283.33 ล้ านบาท ตามลําดับ มีผลขาดทุนสะสมเกินทุนจํานวน 1,102.75
ล้ านบาท 94.91 ล้ านบาท ตามลําดับ เนืองจากเหตุผลหลายประการ เช่น ความล่าช้ าในการอนุญาตประทานบัตรใหม่
รวมทังค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมการใช้ พืนทีทีสูงกว่าทีกําหนดไว้ ในการขอสัมปทานครังแรก และการไม่ปฏิ บัติตาม
สัญญาส่งออกทองคํา ซึงอาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีสาระสําคัญเกียวกับความสามารถในการดําเนินงานต่อเนือง
อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริหารเชือมันว่าการจัดทํางบการเงินตามข้ อสมมติฐานว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะดําเนิน งาน
อย่างต่อเนืองนันเหมาะสม เนืองจากบริษัทและบริษัทย่อย ได้ กําหนดแผนการปรับปรุ งโครงสร้ างการดําเนินงานของกลุ่ม
บริ ษัททังระบบโดยมีเงินทุนซึงประกอบด้ วย เงินสด สินค้ าคงเหลือ สินทรัพย์ ทีดี สิทธิ ในการทําประโยชน์ และสัมปทาน
เหมือง เพียงพอต่อการดําเนินการตามแผนการดํ าเนินงานให้ เกิด กําไรและเพียงพอต่อการชํา ระหนีให้ แก่เจ้ าหนีในการ
ดําเนินการในอนาคตได้ นอกจากนี บริ ษัทได้ ยืนขอฟื นฟูต่อศาลล้ มละลายกลาง ซึงทีประชุมเจ้ าหนีมีมติอนุมัติแผนฟื นฟู
และศาลล้ มละลายกลางมีมติเห็นชอบแล้ ว

3.1 สินทรัพย์
ณ สินไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์ รวมจํานวน 1,292.82 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 110.73
ล้ านบาท คิดเป็ นการลดลงร้ อยละ 7.89 จากปี 2557 มีสาเหตุหลัก ได้ แก่
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที 0 กันยายน

8 เท่ากับ 91.39 ล้ านบาท เพิมขึน

อัตราร้ อยละ 1,570.72 เมือเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงมีจํานวนเงินประมาณ 5.47 ล้ านบาท
เนืองจากมีขายสินแร่ทองคําและทองแดง รวมทังการขายอสังหาริ มทรัพย์-โครงการเดอะเบย์ จังหวัดภูเก็ต
 ลูกหนีการค้ าคงเหลือ ณ วันที 0 กันยายน

8 เท่ากับ 3.07 ล้ านบาท ลดลง 1.63 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรา

ร้ อยละ 34.73 ลดลงเมือเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงมีจํานวนเงินประมาณ 4.7 ล้ านบาท การ
ปรับตัวลดลง เนืองจากความสามารถในการเก็บเงินค่าขายหินแอนดีไซด์ช้าลง
 สินค้ าคงเหลือ ณ วันที 0 กันยายน

8 เท่ากับ 360.78 ล้ านบาท ลดลงคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 26.70 เมือ

เทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงมีจํานวนเงินประมาณ 492.21 ล้ านบาท เนืองจากการขายสินแร่
ทองคําและทองแดง
 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วันที 0 กันยายน

8 เท่ากับ 467.88 ล้ านบาท ลดลง 35.53 ล้ านบาท

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 7.06 เมือเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงมีจํานวนเงินประมาณ 503.41 ล้ าน
บาท เนืองจากการตัดค่าเสือมราคา
ณ สินปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์ รวมจํานวน 1,403.55 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 272.14 ล้ านบาท
หรือลดลงร้ อยละ 16.24 จากปี 2556 มีสาเหตุหลัก ได้ แก่

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที
ร้ อยละ . เมือเทียบกับ ณ วันที

ธันวาคม

ธันวาคม

เท่ากับ . ล้ านบาท ลดลงอัตรา

ซึงมีจํานวนเงินประมาณ

. ล้ านบาท เนืองจาก

มีการลงทุนโครงการเหมืองในลาว ค่าใช้ จ่ายในการปรับปรุ งสํานักงาน และค่าใช้ จ่ายในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ทีจังหวัดตากและจังหวัดภูเก็ต
 ลูกหนีการค้ าคงเหลือ ณ วันที
ร้ อยละ

.

ธันวาคม

เท่ากับ . ล้ านบาท เพิมขึน . ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรา

เพิมขึนเมือเทียบกับ ณ วันที

ธันวาคม

ซึงมีจํานวนเงินประมาณ . ล้ านบาท

เนืองจากการปรับตัวเพิมขึนของการขายหินแอนดีไซด์ เพืองานซ่อมแซมถนนและทางรถไฟ
 สินค้ าคงเหลือ ณ วันที
เทียบกับ ณ วันที

ธันวาคม

ธันวาคม

เท่ากับ

.

ล้ านบาท ลดลงคิดเป็ นอัตราร้ อยละ .

ซึงมีจํานวนเงินประมาณ

เมือ

. ล้ านบาท เนืองจากการปรับมูลค่าของ

สินค้ าคงเหลือและการขายสินค้ า
 รายจ่ายโครงการเหมืองในลาว ณ วันที

ธันวาคม

คิดเป็ นอัตราร้ อยละ . เมือเทียบกับ ณ วันที

เท่ากับ . ล้ านบาท เพิมขึน . ล้ านบาท
ธันวาคม

ซึงมีจํานวนเงินประมาณ . ล้ าน

บาท เนืองจากได้ มีการสํารวจแหล่งแร่อย่างต่อเนือง
 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วันที

ธันวาคม

บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ . เมือเทียบกับ ณ วันที

เท่ากับ
ธันวาคม

. ล้ านบาท ลดลง

. ล้ าน

ซึงมีจํานวนเงินประมาณ

.

ล้ านบาท เนืองจากการตัดค่าเสือมราคา และส่วนหนึงทีดินจังหวัดตาก ได้ โอนมาเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
ระหว่างพัฒนา ภายใต้ ชือบัญชีสนิ ค้ าคงเหลือ

3.2 หนีสิน
ณ สินไตรมาส 3 ปี 2558 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ห นี สิน รวมจํ า นวน 2,395.57 ล้ า นบาท ลดลงจากปี 2557
จํานวน 31.81 ล้ านบาท คิดเป็ นการลดลงร้ อยละ 1.31 โดยมีสาเหตุหลัก ได้ แก่
 เงินกู้ยืมทีผิดนัดชําระหนี ณ วันที 0 กันยายน

8 เท่ากับ 829 ล้ านบาท ลดลง 19.99 ล้ านบาท คิดเป็ น

อัตราร้ อยละ 2.35 เมือเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงมีจํานวนเงินประมาณ 849 ล้ านบาท เนืองจาก
อัตราแลกเปลียนต่างประเทศ
 ประมาณการค่าเสียหายทีคู่สญ
ั ญาเรียกร้ องจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาส่งมอบทองคํา ณ วันที
กันยายน

0

8 เท่ากับ 906.42 ล้ านบาท ลดลง 7.55 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.83 เมือเทียบกับ ณ วันที 31

ธันวาคม 2557 ซึงมีจํานวนเงินประมาณ 913.96 ล้ านบาท เนืองจากอัตราแลกเปลียนต่างประเทศ

ณ สินปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนีสินรวม จํานวน 2,427.39 ล้ านบาท เพิมขึนจํานวน 170.34 ล้ านบาท
หรือเพิมขึนร้ อยละ 7.55 จากปี 2556 โดยมีสาเหตุหลัก ได้ แก่
 เจ้ าหนีอืน ณ วันที

ธันวาคม

. เมือเทียบกับ ณ วันที

เท่ากับ . ล้ านบาท เพิมขึน . ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ
ธันวาคม

ซึงมีจํานวนเงินประมาณ . ล้ านบาท เกิดจากการค้ าง

จ่ายเงินเดือนของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ทุ่งคํา จํากัด รวมทังค่าจ้ างผู้รับเหมาขุดระเบิด สินแร่
เหมืองหินแอนดีไซด์
 เงินกู้ยืมทีผิดนัดชําระหนี ณ วันที

ธันวาคม

เป็ นอัตราร้ อยละ . เมือเทียบกับ ณ วันที

เท่ากับ
ธันวาคม

. ล้ านบาท เพิมขึน . ล้ านบาท คิด
ซึงมีจํานวนเงินประมาณ

. ล้ านบาท

เนืองจากการบันทึกดอกเบียค้ างชําระของเจ้ าหนีเงินกู้ต่างประเทศ
 ประมาณการค่าเสียหายทีคู่สญ
ั ญาเรียกร้ องจากการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาส่งมอบทองคํา ณ วันที
ธันวาคม

เท่ากับ

ธันวาคม

. ล้ านบาท เพิมขึน . ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ . เมือเทียบกับ ณ วันที

ซึงมีจํานวนเงินประมาณ

.

ล้ านบาท เนืองจากการปรับเพิมของอัตราแลกเปลียน

เงินตราต่างประเทศ

3.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สินปี 2556, 2557 และสินไตรมาส 3 ปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือ หุ้น รวมจํ านวน 581.35
ล้ านบาท 1,023.83 ล้ านบาท และ 1,102.75 ล้ านบาท ตามลาดับ การลดขึนของส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเกิดจากการรับรู้
ผลขาดทุนจากการดําเนินงานปกติเป็ นหลัก นอกจากนีในปี 2557 มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการตีราคาสินค้ าคงเหลือ ลดลง
จํานวน . ล้ านบาท
4. กระแสเงิน สดและสภาพคล่ อ ง
กระแสเงิน สดจากการดําเนิน งาน
สําหรับปี รอบระยะเวลาเก้ าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสุทธิ
จํานวน 58.56 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจาก บริษัท ทุ่งคํา สามารถเริ มจําหน่ายขายแร่ทองคําและทองแดงได้ ตามปกติอีก
ครัง ทําให้ ปริ มาณสินค้ าคงเหลือ – สุทธิ มีจํานวนลดลง สําหรับปี
บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสุทธิ
จํานวน ( . ) ล้ านบาท เนืองจากปี
บริ ษัท ทุ่งคํา ยังคงไม่สามารถขายแร่ ทองคําและทองแดงได้ ตามปกติ ซึง
ได้ รับผลกระทบจากเหตุก ารณ์ มีก ลุ่มต่อต้ านการทําเหมือง จนนําไปสู่การปิ ดเหมืองชัวคราว ส่งผลให้ มีผลขาดทุน และ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบ

กระแสเงิน สดจากการลงทุน
สําหรับปี รอบระยะเวลาเก้ าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ ไปในการลงทุน สุทธิ
จํานวน 8.65 ล้ านบาท เนืองจากเงินสดจ่ายโครงการเหมืองในลาวจํานวน 47.32 ล้ านบาท สําหรับในปี
บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดใช้ ไปในการลงทุนสุทธิ จํานวน ( . ) ล้ านบาท โดยหลักใช้ ไปเพือการลงทุนสํารวจแหล่งแร่ในประเทศลาว
กระแสเงิน สดจากการจัด หาเงิน
สําหรับปี รอบระยะเวลาเก้ าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินสุทธิ
จํานวน (11.29) ล้ านบาท สาเหตุการคืนเงินกู้ยืมกรรมการ สําหรับในปี
บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
สุทธิ จํานวน . ล้ านบาท โดยหลักมาจากการกู้ยืมเงินกรรมการ ทังนีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินดังกล่าว ใช้ ไปเพือ
ชําระค่าภาคหลวงแร่

5. อัต ราส่ ว นทางการเงิน ทีสําคัญ
อัต ราการหมุ น เวี ย นของลูก หนี (Receivable Turnover Ratio) สําหรับปี
มีจํานวน . ครัง เพิม
สูงขึนเมือเทียบกับปี
ทีมีจํานวน . ครัง แสดงว่าการเก็บหนีและนโยบายการให้ สินเชือของบริษัทมีประสิท ธิ ภาพ
มากขึน อย่างไรก็ตามในส่วนเฉพาะของบริ ษัท ทุ่งคํา นัน มีลกู หนีรายใหญ่ รายหนึงทีค้ างชําระหนีมาตังแต่ ปี
โดย
บริษัทมีการติดตามหนีอย่างต่อเนือง แต่เนืองจากลูกหนีมีปัญหาด้ านการเงินขาดสภาพคล่อง ในปี เดียวกันบริษัทจึง ได้ ตัง
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญไว้ เต็มจํานวนตามมูลหนีทีค้ างชําระไว้ ที 4.86 ล้ านบาท ต่อมาบริษัทได้ ดําเนินการฟ้องร้ องลูกหนี
รายนี ซึงปั จจุบันคดีนีศาลได้ ตัดสินแล้ วว่าให้ ลกู หนีชําระหนีทีคงค้ างทังหมดพร้ อมดอกเบีย สําหรับปี รอบระยะเวลาเก้ า
เดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2558 บริษัทมีอตั ราการหมุนเวียนของลูกหนีเพิมขึนเป็ นจํานวน 41.23 ครัง แสดงในเห็นถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลูกหนีของบริษัททีดีขนอย่
ึ างต่อเนือง
ระยะเวลาในการเก็บ หนีโดยเฉลีย ของปี
และ ปี
เป็ น . วัน และ . วัน ตามลําดับ โดย
ระยะเวลาเก็บหนีในปี
ลดลงจากปี ก่อนอย่างมีนัย เนืองจากบริ ษัทฯ ได้ ควบคุมและติดตาม และบริ หารระยะเวลา
เก็บหนีให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม สําหรับปี รอบระยะเวลาเก้ าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2558 บริษัทมีระยะเวลาในการ
เก็บหนีโดยเฉลียดีขนเหลื
ึ อเพียง 8.73 วัน แสดงในเห็นถึงประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการลูกหนีของบริ ษัททีดีขนอย่
ึ าง
ต่อเนืองเช่นกัน
อัต ราการหมุน เวีย นของสิน ทรั พ ย์ ถ าวร (Fixed Assets Turnover Ratio) การใช้ สินทรัพย์ ถาวรของบริษัทฯ
สํา หรับ ปี
ก่ อ ให้ เ กิ ด ยอดขาย . ครัง ซึงลดลงเมื อเที ย บกับ ปี
ที มี จํ า นวน . ครัง แสดงว่ า ปี
ประสิทธิ ภาพการใช้ สินทรัพย์ ถาวรของบริ ษัทฯ ก่อให้ เกิดยอดขายตําลง สําหรับปี รอบระยะเวลาเก้ าเดือนสินสุดวันที 30
กันยายน 2558 บริษัทมีอตั ราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรทีสูงขึนเป็ น 0.33 ครัง สาเหตุหลักยอดขายเพิมมากขึนโดย
มาจาก บริษัท ทุ่งคํา สามารถเริมจําหน่ายขายแร่ทองคําและทองแดงได้ ตามปกติอีกครัง
อัต ราการหมุน เวีย นของสิน ทรั พ ย์ ร วม (Total Assets Turnover Ratio) การใช้ สินทรัพย์ รวมของบริ ษัทและ
บริษัทย่อยสําหรับปี
ก่อให้ เกิดยอดขาย . ครัง ลดลงเมือเทียบกับปี
ทีมีจํานวน . ครัง แต่ไม่มากนัก ซึง
บริ ษัทฯ อาจลดจํานวนสินทรัพย์ รวมโดยจําหน่ายสินทรัพย์ ทีไม่ได้ ใช้ งานออกไป สําหรับปี รอบระยะเวลาเก้ าเดือนสินสุด

วันที 30 กันยายน 2558 บริ ษัทมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ ถาวรทีสูงขึนเป็ น 0.12 ครัง สาเหตุหลักยอดขายเพิม
มากขึนโดยมาจาก บริษัท ทุ่งคํา สามารถเริมจําหน่ายขายแร่ทองคําและทองแดงได้ ตามปกติอีกครังเช่นกัน

6. ปั จ จัย ทีมีผ ลกระทบต่ อ ผลการดําเนิน งานในอนาคต
ในการดําเนินธุรกิจเหมืองแร่ ผลประกอบการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะขึนอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิ จ และ
สังคม และข้ อกําหนดกฎหมายเป็ นสําคัญ ซึงอาจได้ รับผลกระทบจากปั จจัยภายนอก ทีบริ ษัทไม่สามารถควบคุมได้ คื อ
1.1 ปั จจัยจากการผันผวนอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ บริษัทย่อยมีการซือขายแร่ทองคําทองแดงและ
การกู้ยืมเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็ นการซือขายด้ วยสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริ ษัท
จากปั จจัยดังกล่าว ซึงบริษัทได้ มีแนวทางลดความเสียงโดยการทําสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Hedging
Future)
1.2 ปั จจัยทางด้ านสังคม การดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ ทางสังคมทีดําเนิน มา
ตังแต่เดือนพฤษภาคม 2556 กรณีกลุม่ ชาวบ้ านรวมตัวกันคัดค้ านและต่อต้ านการทําเหมือง ทําให้ บริษัทไม่สามารถขนแร่ ที
มีอยู่ออกจําหน่ายได้ จนกระทังนําไปสู่การปิ ดเหมืองชัวคราวของบริ ษัท ส่งผลกระทบฐานะการเงินโดยตรง และจากการ
คาดการณ์ คาดว่าสถานการณ์ จะฟื นตัวกลับมาดีขึนได้ ในช่วงปลายปี 2557 อย่างไรก็ตามจากปั จจัยดังกล่าว บริ ษัทและ
บริษัทย่อยได้ มีการกระจายความเสียง โดยการขยายการลงทุนในธุรกิจอืน
1.3 ปั จจัยทางด้ านข้ อกําหนดกฎหมาย บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการสํารวจแหล่งแร่ หลายแห่ง และได้ ยืนคําขอ
ประทานบัตรต่อกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) การจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อม การ
ขอความเห็นชอบจากองค์ การบริ หารส่วนตําบล การขออนุญาตใช้ พืนทีจากกรมป่ าไม้ รวมทังการสร้ างความเข้ า ใจกับ
ชุมชนโดยรอบ เนืองจากการขอประทานบัตรเหมืองแร่ บางแปลงมีราษฎรในพืนทีบางกลุ่มเรี ยกร้ องให้ หน่วยงานของรัฐ
ชะลอการให้ ประทานบัตรใหม่แก่บริษัทย่อย ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตต้ องชะลอออกไป ซึงในขณะนีบริษัทกํ า ลัง
เร่งดําเนินการให้ ได้ รับประทานบัตร เพือให้ กระบวนการผลิตสามารถดําเนินต่อไปได้ อย่างต่อเนือง
นอกจากขันตอนการขอประทานบัตรทีต้ องใช้ เวลานาน ในส่วนทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของรัฐยังมีค่าใช้ จ่าย
ทีเกียวข้ อง ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมอาชบัตรพิเศษและค่าใช้ จ่ายเบืองต้ นอืนๆ ค่าธรรมเนียมขอประทานบัตร และผลประโยชน์
ทีจ่ายให้ แก่กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ ซึงถือเป็ นค่าใช้ จ่ายทีสูง โดยเฉพาะค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม
การใช้ พืนที

สิงทีส่งมาด้ วย

BROKER
ผู้ฝากเลขที

ชือบริษัท

ผู้ฝากเลขที

ชือบริษัท

002

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ ทิส โก้ จํากัด

029

บริษัท หลักทรัพ ย์ กรุงศรีอ ยุธ ยา จํากัด (มหาชน)

003

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ คัน ทรี กรุ๊ป จํา กัด (มหาชน)

030

บริษัท หลักทรัพ ย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

004

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ ดีบ ีเ อส วิค เคอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด

032

บริษัท หลักทรัพ ย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จํากัด

005

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

034

บริษัท หลักทรัพ ย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน)

006

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ ภัท ร จํากัด (มหาชน)

038

บริษัท หลักทรัพ ย์ เออีซ ี จํา กัด (มหาชน)

007

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ ซีไ อเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

048

บริษัท หลักทรัพ ย์ ไอร่ า จํากัด (มหาชน)

008

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)

051

บริษัท หลักทรัพ ย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จํา กัด

010

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ เมอร์ ริล ลิน ช์ (ประเทศไทย) จํา กัด

200

บริษัท หลักทรัพ ย์ เมย์ แ บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน)

011

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ กสิก รไทย จํากัด (มหาชน)

211

บริษัท หลักทรัพ ย์ ยูบีเ อส (ประเทศไทย) จํา กัด

013

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

213

บริษัท หลักทรัพ ย์ เอเชีย เวลท์ จํา กั ด

014

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ โนมูระ พัฒ นสิน จํากัด (มหาชน)

224

บริษัท หลักทรัพ ย์ บัวหลวง จํา กัด (มหาชน)

015

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ แอพเพิล เวลธ์ จํา กัด (มหาชน)

225

บริษัท หลักทรัพ ย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด

016

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ธ นชาต จํากัด (มหาชน)

229

บริษัท หลักทรัพ ย์ เจพีมอร์ แกน (ประเทศไทย) จํากัด

019

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ เคเคเทรด จํา กัด

230

บริษัท หลักทรัพ ย์ โกลเบล็ก จํากัด

022

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ ทรีน ิต ี จํากัด

244

บริษัท หลักทรัพ ย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด

023

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ไ ทยพาณิช ย์ จํากัด

247

บริษัท หลักทรัพ ย์ เครดิต สวิ ส (ประเทศไทย) จํากัด

026

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ย ูโอบี เคย์ เ ฮีย น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

248

บริษัท หลักทรัพ ย์ เคที ซีมโิ ก้ จํากัด

027

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

924

บริษัท หลักทรัพ ย์ ฟิ นัน เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

SUB BROKER
236

ธนาคาร ทิส โก้ จํากัด (มหาชน)

243

บริษัท หลักทรัพ ย์ เพือธุร กิจหลัก ทรัพ ย์ จํากัด (มหาชน)

242

บริษัท หลัก ทรัพ ย์ ซิต ีคอร์ ป (ประเทศไทย) จํา กัด

245

ธนาคารธนชาต จํา กัด (มหาชน)

CUSTODIAN
301

ธนาคารซิต ีแบงก์ เอ็น .เอ.(CUSTODY SERVICES)

329

ธนาคารทหารไทย จํา กัด (มหาชน)

302

ธนาคารไทยพาณิช ย์ จํากัด (มหาชน)

330

ธนาคารฮ่อ งกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอร์ ปอเรชัน จํากัด (เพือตราสารหนี)

303

ธนาคารกรุง เทพ จํากัด (มหาชน) - ผู้ร ับ ฝากทรัพ ย์ สนิ

334

บริษัท หลักทรัพ ย์ เพือธุร กิจหลัก ทรัพ ย์ จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)

304

ธนาคารฮ่อ งกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอร์ ปอเรชัน จํากัด

336

ธนาคารเกี ย รติน าคิน จํากัด (มหาชน)

305

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

337

ธนาคารทหารไทย จํา กัด (มหาชน)

308

ธนาคารกสิก รไทย จํากัด (มหาชน) เพือรับ ฝากทรัพ ย์ สนิ

339

ธนาคาร ทิส โก้ จํากัด (มหาชน) (เพือรับ ฝากทรัพ ย์ สนิ )

312

ธนาคารสแตนดาร์ ดชาร์ เ ตอร์ ด (ไทย) จํา กัด (มหาชน)

340

ธนาคาร เจพ มี อร์ แ กน เชส (เพือตราสารหนี)

316

ธนาคารไอซีบีซ ี (ไทย) จํากัด (มหาชน)

341

บริษัท เงิน ทุน สิน อุต สาหกรรม จํากั ด (มหาชน)

320

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี สาขากรุง เทพฯ (เพือรับ ฝากทรัพ ย์ สนิ )

343

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํา กัด (มหาชน)

326

ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์ อ๊ อ ฟสกอตแลนด์ เอ็น .วี. สาขากรุ งเทพฯ

345

ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) เพือรับ ฝากทรัพ ย์ สิน

328

ธนาคารกรุงศรีอ ยุธยา จํากัด (มหาชน)

410

ธนาคารกรุงศรีอ ยุธ ยา จํากัด (มหาชน) (เพือบริหารเงิน )

สิงทีส่งมาด้ วย
หนังสือ มอบอํานาจ
สําหรั บ การจองซือหุ้น สามัญเพิมทุน ของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ทําที................................................................
วันที...............................................................
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)…………………………………………………………………………………………………………………
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
เลขที……………………………………………………………………………………………………………………………….….....…………
เลขประจํ าตัวประชาชน/เลขทีหนังสือเดินทาง…………………………………………………………………………….…………………..
เลขทะเบียนนิติบคุ คล.......................................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที.......................................ตรอก/ซอย......................................................................ถนน........................................................
แขวง.................................................................................................เขต................................................................................................
จังหวัด...............................................................ประเทศ...........................................................รหัสไปรษณีย์..........................................
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุง่ คาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จํานวน................................................................................................. หุ้น
มีสทิ ธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน.................................................................หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองสิทธิ
การจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนทีออกโดยนายทะเบียนของบริษัท
ข้ าพเจ้ าขอมอบอํานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน/เลขทีหนังสือเดินทาง............................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที...............................................ตรอก/ซอย..............................................................ถนน........................................................
แขวง................................................................................................................เขต.................................................................................
จังหวัด..............................................................ประเทศ............................................................รหัสไปรษณีย์..........................................
เป็ นผู้รับมอบอํานาจโดยชอบด้ วยกฎหมายของข้ าพเจ้ า (“ผู้รับมอบอํานาจ”) ในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน...................................หุ้น
แทนหรื อในนามของข้ าพเจ้ า ตลอดจนการลงนาม ทําการแก้ ไขหรื อเพิมเติมข้ อความใดๆ ในใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน และชํ าระค่าจองซือ
รวมถึงการกระทําอื นใดอันจํ าเป็ นเพือให้ การจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวลุล่วงจนเสร็ จการ หนังสือมอบอํานาจฉบับนีมี ผลบังคับใช้ ต าม
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้ างต้ น การกระทําใดๆ ทีผู้รับมอบอํานาจได้ กระทําลงภายใต้ หนังสือมอบอํ านาจฉบับนีจะมี ผลผูกพันข้ าพเจ้ าเสมื อนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทําการดังกล่าวด้ วยตนเอง

ลงชือ.......................................................ผู้ถือหุ้น
(........................................................)

ลงชือ.......................................................ผู้รับมอบอํานาจ
(........................................................)

หมายเหตุ: โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอํานาจ และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม พร้ อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอํานาจ ซึงลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง

สิ งทีส่ งมาด้วย
ใบรับรองสิ ทธิการจองซื อหุน้
ออกโดย บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษทั และได้จดั ส่ งไปทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียน ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับจดหมายแจ้งสิ ทธิการจองซื อหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั
สิ งทีส่ งมาด้วย
แผนทีสถานทีรับจองซื อ
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
ฝ่ ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์
87/2 อาคารซีอาร์ ซี ออลซีซนส์
ั เพลส ชัน 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2525 และ 2521 โทรสาร.0-2672-5929

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

X " Y ก% & '("

ก

(" Z & (ก (Bill Payment Pay-In Slip)
/ Branch

บริษัทหลักทรัพยโกลเบล็กจํากัด
87/2 ชั้น 8,12 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจําตัวผูเสียภาษี : 0105545078214
เพื่อเขาบัญชีบริษัทหลักทรัพยโกลเบล็ก จํากัด เพื่อการจองซื้อหุน
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย / Siam Commercial Bank

..
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กก

! " !# ก$% & '("*

...

.

/ Date

..

%*+,/ Name/.../////////////////..
12&

"$3*, 4" / Registration No.(Ref.1)

1 M

&% %" *, 1 "' *, ("2 ' / ID or Passport Number(Ref.2)

เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 (Bill Payment) (10/25)*

% / CHEQUE
'(" / CASH
%*+, "
- 1 / Bank-Branch

# "C" '("/ Amount ==>
! 1 % / Cheque No.

# "C" '(" ( 2) / Amount (Baht)

# "C" '(" L"MC,กN / Amount in Words
ก/ Deposit by
& '() */ Telephone

.
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&3'4 5-
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.

# " 2+ "

..

'-./0 / '-1 -

ก 673 '8./0 74 -12.9 : '7 ;) <0 ;* =ก
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3'8. ( >' ?

เพื่อเขาบัญชีบริษัทหลักทรัพยโกลเบล็ก จํากัด เพื่อการจองซื้อหุน
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย / Siam Commercial Bank

เลขที่บัญชี 155-3-00030-1

..

.

? / / 0.@Aก ' 0ก * /9 : '

"

(" Z & (ก (Bill Payment Pay-In Slip)

บริษัทหลักทรัพยโกลเบล็กจํากัด
87/2 ชั้น 8,12 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจําตัวผูเสียภาษี : 0105545078214
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/ For Bank's Use

/ Branch

..

/ For Bank

กก
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/ Date

..

%*+,/ Name/....../////////////////..
12&

"$3*, 4" / Registration No.(Ref.1)
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>' .@ > / .40

/ / ID or Passport Number(Ref.2)

(Bill Payment) (10/25)*

% / CHEQUE
'(" / CASH
%*+, "
- 1 / Bank-Branch

# "C" '("/ Amount ==>
! 1 % / Cheque No.

# "C" '(" ( 2) / Amount (Baht)

# "C" '(" L"MC,กN / Amount in Words
ก/ Deposit by
& '() */ Telephone
&3'4 5-

.
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.
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/ For Bank's Use
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