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การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวนไม่เกิน 4,541,636,778 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที�มีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนรายชื�อผู้ถือหุ้น  

ณ วนัที� 5 มกราคม 2559 และให้รวบรวมรายชื�อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน ในวนัที� 6 มกราคม 2559  ตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัราสว่น 1 หุ้นเดิม ต่อ 6 หุ้นใหม่ 

ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท 

 

ระยะเวลาจองซื �อ  

� - � ก ุมภาพันธ์  ���� 

 



















 
ส่วนที� 1 

ข้อมูลการจดัสรรหุ้นเพ ิ�มท ุนของบริษัท 

 

1. ชื�อและสถานที�ต ั �งของบริษัทจดทะเบียน 

ชื�อบริษัท: บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากดั (มหาชน) 

ที�อยู่: ชั �น 7 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภัทร1  252/11 

  ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง 

  กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย 

โทรศพัท์: +66 (0)2 695 4912-28  

โทรสาร: +66 (0)2 694-4420 

 

2. วัน เด ือน ปี และครั �งท ี�ของการประชุมกรรมการ ซ ึ�งมีมติให้จ ัดสรรเพ ิ�มท ุน 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 2/2558 ของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้บริหารแผน เมื�อ

วันที� 21 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ตามที�กําหนดไว้ในแผนฟื�นฟกูิจการของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ที�ได้รับความเห็นชอบจาก

ศาลล้มละลายกลาง (แผนฟื�นฟูกิจการ) ทั �งนี � บริษัทฯ ได้ยื�นคําร้องต่อศาลล้มละลายกลาง เพื�อขอคําสั�งเห็นชอบ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทนุให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) แล้วเมื�อวนัที� 22 ธันวาคม ���� 

 

3. รายละเอ ียดการจดัสรรหุ้นเพ ิ�มท ุน 

ประเภทของหุ้นเพ ิ�มท ุน       : หุ้นสามัญที�ออกใหม่ 

ทุนจดทะเบียนชําระแล้วก่อนการ  : 756,939,463 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน  

เพ ิ�มท ุนครั �งนี �   756,939,463 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

(ณ วันที� �� ธ ันวาคม ����) 

ท ุนจดทะเบียนที�เรียกชําระแล้ว     : 5,298,576,241 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 

ภายหลังการเพิ�มท ุนในครั �งนี �  5,298,576,241 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

(ในกรณีท ี�มีการจองซื �อห ุ้นสามัญ 

เพ ิ�มท ุนได้ครบทั �งจาํนวน) 

วิธ ีการจดัสรร       : จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ�งมีรายชื�อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ  



 
วันที�  5 มกราคม 2559 (และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด

สมุดทะเบียนในวันที� 6 มกราคม 2559) ตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ถือแต่

ละรายถืออยู่อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิที�จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ�มทนุให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใดหากการจดัสรรดงักล่าวจะทําให้สดัสว่นการถือ

หุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวเกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้

แล้วทั �งหมดของบริษัท โดยผู้ ถือหุ้ นต่างด้าวดังกล่าวอาจไม่ได้รับการ

จดัสรรหรือได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุเพียงบางสว่น 

ทั �งนี � บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื �อหุ้นสามัญสําหรับสว่นที�ไม่ได้รับการจัดสรร

เพิ�มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดงักลา่วข้างต้นโดยไม่มีดอกเบี �ยภายใน 14 วนันบั

แต่วนัที�ปิดรับการจองซื �อหุ้น 

ในกรณีที�มีหุ้นสามัญเพิ�มทุนเหลือจากการที�ไม่ได้รับการจองซื �อจากการ

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที�กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ในฐานะผู้บริหาร

แผนมอบหมายให้นายวิจิตร เจียมวิจิตรกลุ เป็นผู้คดัเลอืกนกัลงทนุ จดัสรร

หุ้นเพิ�มทนุ และกําหนดเงื�อนไขรายละเอียดที�เกี�ยวข้องกบัการเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ�มทนุมีอํานาจจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทนุ 

 

จาํนวนหุ้นท ี�จดัสรร        : 4,541,636,778 หุ้น 

อัตราส่วน        : 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 6 หุ้นสามญัใหม่ (ในกรณีที�มีเศษหุ้นให้ปัดทิ �ง) 

ราคาเสนอขายต่อหุ้น       : 0.05 บาท 

 

4. กําหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพ ื�อก ําหนดสิทธ ิในการจองซื �อห ุ้นสามัญเพิ�มท ุน 

ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 2/2558 เมื�อวนัที� 21  ธันวาคม 2558 มีมติให้กําหนดวนัที� 5 มกราคม 2559 

เป็นวนักําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�จะมีสทิธิจองซื �อหุ้นเพิ�มทนุของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Record Date) และ

กําหนดวนัปิดสมุดทะเบียนทะเบียนผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 ในวนัที� 6 มกราคม 2559 

5. กําหนดวันจองซื �อและรับชําระเงนิ ค่าหุ้น เพ ิ�มท ุน 

ระหว่างวนัที� 1 – 5 กมุภาพนัธ์ 2559  ตั �งแต่เวลา 09.30 น. – 16.30 น.  

 

 



 
6. วัตถปุระสงค์การเพิ�มท ุนและการใช้ เงนิท ุนส่วนที�เพ ิ�ม 

บริษัทจะนําเงินที�ได้จากการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนในครั �งนี �ไปใช้การเงินลงทุนในบริษัทในเครือ จํานวน 

227,081,838.90 บาท  รวมถงึโครงการอื�นๆ ของบริษัทต่อไปในอนาคต 

 

7. ประโยชน์ที�บริษัทจะได้รับจากการจดัสรรหุ้นเพ ิ�มท ุน 

บริษัทในเครือจะมีฐานะทางการเงินที�ดีขึ �นจากวัตถปุระสงค์ของการเพิ�มทนุดงักลา่วในข้อ 6. ซึ�งจะทําให้บริษัทใน

เครือที�ได้รับการเพิ�มทนุมีเงินทนุหมนุเวียนที�เพียงพอต่อการดําเนินกิจการ และจะสง่ผลให้สามารถจ่ายเงินปันผล

ให้แก่บริษัท (ในฐานะผู้ถือหุ้น) ได้ในอนาคต 

 

8. นโยบายเงนิปันผลและสิทธ ิในการรับเงินปันผลของหุ้นส่วนที�เพ ิ�มท ุน 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจํานวนเงินไม่เกินร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และ

สาํรองตามกฎหมายเมื�อบริษัทออกจากแผนฟื�นฟูกิจการโดยมีกําไรและไม่มีผลขาดทนุสะสมแล้ว ทั �งนี �การจ่ายเงิน

ปันผลจะขึ �นอยู่กบัผลประกอบการ แผนการธุรกิจ สภาพคลอ่ง ความจําเป็น และความเหมาะสมอื�นใดในอนาคต 

โดยให้อํานาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา ซึ�งการดําเนินการดงักลา่วจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ถือ

หุ้น 

 

 



 
ส่วนที� 2 

ข้อมูลเบื �องต้นของบริษัท 

 

1. ชื�อและสถานที�ต ั �งของบริษัทจดทะเบียน 

ข้อมูลของ ท ุ่ งคาฯ  

 

ชื�อบริษัท:  บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากดั (มหาชน) 

ที�อยู่:  ชั �น 7 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภัทร 1  252/11 

   ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง 

   กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย 

โทรศพัท์:  +66 (0)2 695 4912-28  

โทรสาร:  +66 (0)2 694-4420 

ประเภทธุรกิจ ทําธุรกิจเหมืองหินแอนดีไซต์ 

ทนุจดทะเบียน 756,939,463 บาท หุ้นสามัญ 756,939,463 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 

ทนุชําระแล้ว  756,939,463 บาท หุ้นสามัญ 756,939,463 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 1 บาท 

 

 

ข้อมูลของบริษัทย่อย 

 

ปัจจบุนั ทุ่งคาฯ มีบริษัทย่อยทั �งหมด � บริษัท มีรายละเอียดดงันี � 

 

(1) ทุ่งคํา 

ชื�อบริษัท  บริษัท ทุ่งคํา จํากัด 

ที�ตั �งสาํนักงานใหญ่ 179 หมู่ 3 ตําบลเขาหลวง อําเภอวงัสะพงุ จงัหวัดเลย 42130 ประเทศไทย 

โทรศพัท์   +66 89 892 6126-28 

โทรสาร   +66 89 814 1025 

ประเภทธุรกิจ  สาํรวจและทําเหมืองแร่ทองคํา 

ทนุจดทะเบียน  950,000,000 บาท หุ้นสามัญ 9,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ทนุชําระแล้ว  950,000,000 บาท หุ้นสามัญ 9,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ผู้ถือหุ้น   95.95% ถือโดย ทุ่งคาฯ 4.05% ถือโดย ชลสนิ  

 

 



 
(2) ชลสิน 

ชื�อบริษัท  บริษัท ชลสนิ จํากดั 

ที�ตั �งสาํนักงานใหญ่ ชั �น 7 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภัทร1   252/11 ถนนรัชดาภิเษก  

ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ประเทศไทย 

โทรศพัท์   +66 (0)2 695 4912-28 

โทรสาร   +66 (0)2 695 4901 

ประเภทธุรกิจ  บดย่อยหิน 

ทนุจดทะเบียน  150,000,000 บาท หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ทนุชําระแล้ว  150,000,000 บาท หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ผู้ถือหุ้น   73.67% ถือโดย ทุ่งคาฯ  

 

(3) สกายคลิฟฟ์  

ชื�อบริษัท  บริษัท สกายคลฟิฟ์ จํากดั 

ที�ตั �งสาํนักงานใหญ่ ชั �น 7 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภัทร1   252/11 ถนนรัชดาภิเษก  

ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ประเทศไทย 

โทรศพัท์   +66 (0)2 247 2728 

โทรสาร   +66 (0)2 247 2729 

ประะเภทธุรกิจ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ทนุจดทะเบียน  41,927,200 บาท หุ้นสามญั 419,272 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ทนุชําระแล้ว  41,927,200 บาท หุ้นสามญั 419,272 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ผู้ถือหุ้น   74.76% ถือโดย ทุ่งคาฯ 0.24% ถือโดย ทุ่งคํา 

 

(4) ทรัพยากรสมุทร  

ชื�อบริษัท  บริษัท ทรัพยากรสมทุร จํากดั 

ที�ตั �งสาํนักงานใหญ่ ชั �น 7 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภัทร1   252/11 ถนนรัชดาภิเษก  

ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ประเทศไทย 

โทรศพัท์   +66 (0)2 695 4912-28 

โทรสาร   +66 (0)2 695 4901 

ประเภทธุรกิจ  เหมืองแร่ดีบกุในทะเล 

ทนุจดทะเบียน  105,461,600 บาท หุ้นสามัญ 1,054,616 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ทนุชําระแล้ว  105,461,600 บาท หุ้นสามัญ 1,054,616 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ผู้ถือหุ้น   99.99% ถือโดย ทุ่งคาฯ  

 

 



 
(5)  89 แคปริคอร์น 

ชื�อบริษัท  บริษัท �� แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั 

ที�ตั �งสาํนักงานใหญ่ �� ถนนปฏิพทัธิ�  ตําบลตลาดเหนือ 

   อําเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 83000 

โทรศพัท์   076-212355 

โทรสาร   076-212355 

ประเภทธุรกิจ  พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 

ทนุจดทะเบียน  315,000,000 บาท หุ้นสามัญ �,150,��� หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ทนุชําระแล้ว  244,350,000 บาท หุ้นสามัญ 2,208,��� หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

                   หุ้นสามญั   942,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ   25 บาท 

ผู้ถือหุ้น   70.00% ถือโดย สกายคลฟิฟ์ 

 

 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจในปัจจบุัน  

บริษัทและบริษัทย่อย มีภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลติภัณฑ์ และบริการ, ภาพรวมอตุสาหกรรม, ลกูค้าเป้าหมาย

และการแข่งขนั และการจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ รวมถงึสรุปสถานะปัจจบุนั ดงันี � 

 

โครงสร้างการถอืห ุ้นของกลุ่มบริษัท ณ ปัจจบุัน  

 
 

 



 
โครงสร้างรายได้  

บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจเหมืองแร่ซึ�งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  จากการขายทองคํา หวัแร่ทองแดง และหินแอนดีไซท์  

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ ดําเนนิการโดย โครงสร้างรายได้  

ม.ค. – ก.ย. 2558 2557 2556 2555 

  ล้าน

บาท 

% ล้าน

บาท 

% ล้าน

บาท 

% ล้านบาท % 

�. รายได้จากการขาย          

     รายได้จากการขายทองคํา บริษัท ทุง่คํา จํากดั   -  41.26 11.24 824.22 78.65 

     รายได้จากการขายหวัแร่ทองแดง บริษัท ทุง่คํา จํากดั 125.00 46.02 17.68 18.55 - - 132.78 12.67 

     รายได้จากการขาย 

     หนิแอนดีไซด์    

บริษัท ทุง่คาฮาเบอร์

จํากดั (มหาชน)  

35.15 12.94 38.87 40.77 36.96 10.07 20.22 1.93 

     รายได้จากการขายที�ดินระหว่าง

การพฒันา และอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัท �� แคปริคอร์น 

ดีเวลลอปเมนท์ 

56.17 20.68 1.60 1.68     

2. รายได้อื�น ๆ          

     กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน บริษัท ทุง่คํา จํากดั 19.15 7.05 - - - - 54.14 5.17 

     กําไรจากการขายทรัพย์สนิ บริษัท ทุง่คา และ

บริษัท สกายคลฟิฟ์ 

- - - - 279.53 76.15 - - 

     ปรับปรุงดอกเบี �ยจ่ายตามแผน

ฟื�นฟู 

กลุม่บริษัท 13.09 4.82 - - - - - - 

     ดอกเบี �ยรับและอื�น ๆ  กลุม่บริษัท 23.08 8.50 37.18 39.00 9.33 2.54 16.57 1.58 

ยอดรวมรายได้   271.64 100.00 95.33 100.00 367.08 100.00 1,047.93 100.00 

 

(ก.) บริษัท ท ุ่งคาฮาเบอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลติภัณฑ์ และบริการของบริษัท 

 

ลักษณะธุรกิจ : ธ ุรก ิจเหมืองหินแอนดีไซต์  

เหมืองหินแอนดีไซท์   การทําเหมืองหินแอนดีไซท์ ตั �งอยู่ที�อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี  แหลง่แร่ที�สาํรวจพบ

ในปัจจบุนัประมาณ 12 ล้านตนั สามารถขยายแหลง่แร่ไปได้ทั �งในแนวกว้างและแนวลกึซึ�งจะให้ศกัยภาพใน

การผลิตได้อีกประมาณ 15 ล้านตนั  ปัจจบุนับริษัทฯ ดําเนินการทําเหมืองหินภายใต้ประทานบตัรอาย ุ10 ปี 

เริ�มตั �งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ���� ซึ�งปัจจบุนักําลงัอยู่ระหว่างการขอต่ออายปุระทานบตัรกบัสํานกังาน

อตุสาหกรรมจงัหวดัสระบุรีและประทานบตัรที� � มีอายุต่อจากเดิมอีก �� ปี ที�ได้รับอนมุตัิเมื�อปี พ.ศ. ���� ซึ�ง

มีอายปุระทานบตัรถงึเดือนมกราคม พ.ศ. ���� 



 
การถือครองที�ดิน  จงัหวดัภูเก็ต: เนื �อที�ทั �งหมดรวม 11 ไร่ 2 งาน 64.8 ตารางวา (18,659.20 ตารางเมตร) 

ตั �งอยู่ในเขตตัวเมืองและติดบริเวณอ่าวภูเก็ตทะเล  

 

2.2  ภาพรวมอตุสาหกรรม 

 

การดําเนินงานเหมืองหินแอนดีไซต์  

ปัจจุบันมีปริมาณความต้องการหินประเภทแอนดีไซต์มากขึ �น ทั �งนี �สืบเนื�องจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยปลายปี 

พ.ศ.2554 ทําให้เกิดความชํารุดเสียหายต่อพื �นผิวถนนเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในบริเวณเขตพื �นที�แถบ จงัหวดัอยธุยา, 

ปทมุธานีและ ตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นพื �นที�ที�อยู่ใกล้เหมืองแอนดีไซต์ จงัหวดัสระบรีุ ของบริษัทฯ สง่ผลให้มี

ความต้องการใช้หินในการซ่อมสร้างถนนอย่างมากในปี พ.ศ.2555 ประกอบกบักรมทางหลวงได้มีการปรับปรุงมาตรฐาน

พื �นผิวหน้าถนนใหม่ จากเดิมที�ไม่ได้ใช้หินแอนดีไซต์และเดไซต์ เป็นองค์ประกอบของพื �นผิวหน้าถนน มาเป็นมาตรฐานตัว

ใหม่ คือ Modified Asphaltic Concrete ซึ�งใช้หินแอนดีไซต์หรือเดไซต์ เป็นสว่นประกอบในการผสมกบัยางมะตอยในการ

ทําพื �นผิวหน้าถนนดังกล่าว ดงันั �นจงึทําให้ความต้องการหินชนิดนี �เพิ�มขึ �นอย่างมากเมื�อเทียบกบัก่อนหน้าปี พ.ศ.2555 ซึ�ง

แต่เดิมหินชนิดนี �ใช้เฉพาะงานโรยทางรถไฟเป็นหลกัเท่านั �น 

นอกจากนั �น รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการขนส่งระบบราง โดยเฉพาะอย่างยิ�งโครงการการก่อสร้างรถไฟรางคู่

และรถไฟความเร็วสงูจากกรุงเทพฯไปยังภาคเหนือและภาคอีสาน กลา่วคือ 

ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยกําลงัอยู่ระหว่างการจัดหาผู้ รับเหมาก่อสร้างขยายทางรถไฟรางคู่ไปยังภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึ�งเส้นทางนี �จะผ่านชุมทางแก่งคอยซึ�งอยู่ห่างจากเหมืองหินของบริษัทฯไปเพียงไม่เกิน �� กิโลเมตร 

ทําให้บริษัทฯมีความได้เปรียบในเรื�องค่าขนสง่ในการขายสนิค้าให้แก่ผู้ รับเหมาขยายเส้นทางรถไฟรางคู่ ทั �งนี � ข้อได้เปรียบ

อีกประการหนึ�งนอกจากระยะทางที�ใกล้ไปยงัแหล่งใช้หินโรยทางรถไฟ (Ballast) แล้ว ในบริเวณใกล้เคียงนี �มีเพียงหินแอนดี

ไซต์ และหินบะซอลท์จากเหมืองของบริษัท อิตาเลยีนไทย จํากดั (มหาชน) ที�อําเภอวิหารแดง จงัหวดัสระบรีุ ที�มีคณุสมบัติ

ตรงตามความต้องการของการรถไฟแห่งประเทศไทย  นอกจากหินโรยทางรถไฟ (Ballast) แล้ว หินขนาด �/� นิ �ว จาก

เหมืองของบริษัทฯกําลงัอยู่ในระหว่างการทําวิจยัเพื�อใช้ผสมทําหมอนคอนกรีตสาํหรับทางรถไฟแทนการใช้ไม้ด้วย 

นอกจากทางรถไฟรางคู่ที�กําลังดําเนินการอยู่ดังกล่าวแล้ว รัฐบาลชุดปัจจุบันยังมีนโยบายที�จะดําเนินการ

ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสงูจากกรุงเทพฯ ไป นครราชสมีา ซึ�งหากเริ�มดําเนินการเมื�อไร ย่อมต้องมีความต้องการที�จะใช้

หินโรงทางรถไฟเพิ�มมากขึ �นอีกมากในอนาคต 

ดงันั �นบริษัทฯโดยการอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ลงทนุเพิ�มกําลงัการผลติของเหมืองหินแอนดีไซต์ 

จากเดิมกําลงัการผลิต 180 ตัน/ชั�วโมง เป็น 250 ตัน/ชั�วโมง โดยการขยายโรงโม่ของบริษัท ชลสิน จํากัด เพื�อรองรับการ

ขยายตวัของความต้องการใช้หินแอนดีไซต์ ที�เพิ�มสงูขึ �นจากการก่อสร้างถนน และแนวโน้มความต้องการใช้ในการก่อสร้าง

ทางรถไฟ ซึ�งคาดว่าการดําเนินการขยายกําลงัการผลิตดงักลา่วจะเสร็จสิ �นภายในเดือนมีนาคม พ.ศ.2559 

 



 
2.3  ลกูค้าเป้าหมายและการแข่งขนั 

 

หินแอนดีไซต์ของบริษัทมีข้อได้เปรียบทางการตลาดหลายประการ คือ ในเรื�องของต้นทนุค่าขนสง่  เนื�องจากที�ตั �ง

ของเหมืองหินอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ และเหมืองหินยังตั �งอยู่ระหว่างพื �นที�ในส่วนที�จะขยายและพัฒนาเป็นแหล่ง

อตุสาหกรรม ทั �งทางด้านทิศเหนือและทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ   ทั �งนี �ในบริเวณใกล้เคียงยงัมีผู้ผลติอีกรายอยู่

ที�อําเภอวิหารแดง แต่เป็นการผลติสาํหรับใช้ภายในโครงการของตนเองเป็นสว่นใหญ่   

หินที�มีคณุสมบตัิตรงตามมาตรฐานข้อกําหนดของการรถไฟแห่งประเทศไทย   เช่น    หินแอนดีไซต์ มีอยู่ไม่มาก

นกัในพื �นที�ภาคกลาง สาํหรับคู่แข่งรายอื�นนั �น มีหินประเภทหินอคันีจําพวกไดโอไรต์ แกรนิต และหินบะซอล์ท แต่หินปนูไม่

มีคณุสมบตัิดงักล่าว และหินปพูื �นถนนชนิดแอนดีไซต์ของบริษัท ได้รับการทดสอบแล้วว่า มีคณุสมบตัิตรงตามข้อกําหนด

และเหมาะสมกบังานพื �นผิวถนนโดยกรมทางหลวงด้วย เมื�อโอกาสทางธุรกิจดีขึ �น เหมืองเตรียมแผนที�จะปรับเพิ�มกําลงัการ

ผลติให้สงูขึ �นตามความต้องการของตลาดในอนาคต 

 

2.4  การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 

 

เหมืองหินแอนดีไซต์ ของ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากดั (มหาชน) ตั �งอยู่ที� อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ห่างจาก

กรุงเทพฯ ��� กิโลเมตร บริเวณเหมืองหินมีพื �นที� ��� ไร่ (���,��� ตารางเมตร) รวมทั �งมีพื �นที�โรงโม่หิน พื �นที�บริการและ

ซ่อมบํารุงและพื �นที�สําหรับกองผลติภัณฑ์หินประเภทต่างๆ ปริมาณหินในเขตประทานบัตรได้รับการประเมินในเบื �องต้นว่า 

มีประมาณ ��.� ล้านตัน และจนถึงปัจจุบัน ได้มีการผลิตหินออกไปทั �งสิ �นจํานวนประมาณ �.� ล้านตัน ดังนั �น แหล่งหิน

ของบริษัท ยงัมีปริมาณสาํรองคงเหลอืมากพอสาํหรับการดําเนินธุรกิจต่อไปอีกนบัสบิปี  

พื �นที�ทําเหมืองหินแอนดีไซต์ ของบริษัทฯ ประกอบด้วยประทานบัตร � ฉบับ คือ ประทานบัตรเลขที�   

2867�/����� บนพื �นที� ��� ไร่ � งาน �� ตารางวา ซึ�งบริษัทฯ เช่าช่วงสิทธิบนประทานบัตรจาก บริษัท สินธนารีซอร์ส 

จํากัด อายุประทานบัตร �� ปี โดยต่ออายุครั �งล่าสดุเมื�อ �� มกราคม พ.ศ.���� จะหมดอายุในวันที� �� มกราคม พ.ศ.

���� สว่นประทานบัตรเลขที� �����/��268 พื �นที� �� ไร่ � งาน �� ตารางวา ซึ�งเจ้าของประทานบัตรคือ บริษัท ทุ่งคาฮา

เบอร์ จํากัด (มหาชน) นั �นหมดอายุลงตั �งแต่เมื�อปี พ.ศ.���� และกําลงัอยู่ระหว่างการดําเนินการต่ออายุ สาเหตุที�ไม่ได้

ดําเนินการต่ออายปุระทานบตัรในช่วงที�ผ่านมาเนื�องจาก เดิมได้พิจารณาแล้วว่าไม่คุ้มค่าที�จะดําเนินการ อย่างไรก็ดี จาก

สถานการณ์ปัจจุบนัที�เปลี�ยนแปลงไป มีปริมาณความต้องการหินประเภทแอนดีไซต์ มากขึ �นจงึทําให้บริษัทฯได้วางแผนที�

จะขยายปริมาณสาํรองหินสาํหรับป้อนโรงโม่หินในอนาคต 

(ก) การได้มาซึ�งผลิตภัณฑ์  

แหล่งหินแอนดีไซต์ที�สํารวจพบในเขตประทานบัตร เกิดเป็นเนินเขาเตี �ย ๆ และพบหินตั �งแต่ผิวดินลงไป

จนถงึความลกึมากกว่า 40 เมตร หินมีการแผ่กระจายตวัเป็นบริเวณกว้างทั �งในแนวระนาบและแนวดิ�ง เมื�อ

คิดคํานวณปริมาณสาํรองแหลง่แร่จากผิวดินลงไปถงึความลกึ 30 เมตร  



 
การทําเหมืองจะทําเป็นลกัษณะเหมืองหาบ (Open Pit) แบบขั �นบนัไดเริ�มจากผิวดินลงไป ซึ�งประกอบด้วย

การปรับพื �นหน้าดินให้เหมาะสมกบัสภาพการทํางานและการขนส่ง เพื�อให้รถบรรทุกวิ�งได้ การควบคุมการ

เจาะระเบิดหิน การขุดตักและขนส่งวัตถุดิบไปป้อนเครื�องบดย่อยหิน หรือกองไว้ยังที�เก็บกองวัตถุดิบ 

มาตรฐานกรมอตุสาหกรรมพื �นฐานและการเหมืองแร่ การทําเหมืองและการบดย่อยหินจะสอดคล้องกับคํา

สั�งซื �อของลกูค้าและการจดัสง่ ทั �งนี �เพื�อให้ต้นทนุในการดําเนินงานสมัพนัธ์กนั  

 

(ข) ผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม 

การทําเหมืองหินแอนดีไซต์มีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อมน้อยมาก เนื�องจากพื �นที�เหมืองเป็นพื �นที�ค่อนข้างราบ 

ไม่มีสภาพป่า หรือพันธุ์ ไม้สําคัญในบริเวณ หากแต่เป็นบริเวณที�มีการใช้ประโยชน์ที�ดินเพื�อเกษตรกรรม

กว้างขวาง เช่น ข้าว ข้าวโพด และมะม่วง นอกจากนี � ยงัมีประชากรรอบพื �นที�เหมืองเบาบาง  การทําเหมือง

หินไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการ เพียงแต่มีการใช้นํ �าฉีดพ่นเพื�อลดการแพร่กระจายของฝุ่ นที�เกิดจาก

การขนสง่ และการบดย่อยหิน  

การระเบิดหินจะเป็นไปตามแผนผังโครงการทําเหมืองที�ได้ยื�นเสนอไว้กับกรมอุตสาหกรรมพื �นฐานและการ

เหมืองแร่ และสอดคล้องกับมาตรการแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม ที�เสนอไว้กับสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม   

 

2.5  สรุปสถานะปัจจบุนั:  บริษัทอยู่ภายใต้การดําเนินการตามแผนฟื�นฟกูิจการ โดยสามารถสรุปรายละเอียดที�

สาํคัญได้ดังนี � 

 

การฟื�นฟูก ิจการบริษัท ท ุ่งคาฮาเบอร์ จาํกัด (มหาชน) 

เมื�อวันที� � พฤศจิกายน ���� ศาลล้มละลายกลางมีคําสั�งให้ฟื�นฟูกิจการของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด 

(มหาชน) (“บริษัท”) ตามคําร้องของบริษัทฯ โดยศาลล้มละลายกลางได้ตั �งบริษัทเป็นผู้ทําแผน  

ต่อมาวันที� � สิงหาคม ���� ที�ประชุมเจ้าหนี �ได้มีมติอนุมัติแผนดังกล่าวและศาลล้มละลายกลางได้มีมติ

เห็นชอบด้วยแผนเมื�อวันที� �� กันยายน ���� โดยศาลล้มละลายกลางได้ตั �งบริษัทเป็นผู้บริหารแผน ซึ�ง

สาระสาํคญัของแผนฟื�นฟกูิจการกําหนดไว้ดงันี � 

 

1. การจดักลุ่มเจ้าหนี � มูลหนี � ระยะเวลาในการชําระหนี � 

การจัดกลุ่มเจ้าหนี � แผนฟื�นฟูกิจการได้แบ่งเจ้าหนี �ออกเป็นทั �งหมด � กลุ่ม โดยเจ้าหนี �ทั �ง � กลุ่ม จะ

ได้รับชําระหนี �ในอัตราร้อยละ ��.�� ของภาระหนี �ทั �งหมด ซึ�งเจ้าหนี �ยื�นขอรับชําระหนี � ณ วันที� 5 

พฤศจิกายน 2557 จํานวนรวม 2,880,603,765.04 บาท  โดยการชําระหนี �ตามแผนให้คํานวณโดยยึด

ยอดภาระหนี �ตามคําสั�งให้ได้รับชําระหนี �ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลในช่วงเวลานั �นๆไป



 
พลางก่อนและเมื�อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลมีคําสั�งในคําขอรับชําระหนี �เป็นที�สดุประการใด 

ให้ผู้บริหารแผนหรือลกูหนี �มีอํานาจในการปรับลดหรือเพิ�มจํานวนเงินที�ต้องชําระหนี �โดยให้มีผลใน

งวดถดัไปโดยมีระยะเวลาในการชําระหนี � � ปี อย่างไรก็ตาม แผนฟื�นฟกูิจการของบริษัทได้กําหนดให้

มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี �ในกลุ่มเดียวกันไว้โดยเท่าเทียมกันด้วย การชําระหนี �ตามแผนในแต่ละงวด

ข้างต้น เจ้าหนี �อาจยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่ลกูหนี �ให้ทําการชําระหนี �ตามแผนในแต่ละงวดไม่

ว่าทั �งหมดหรือบางส่วนด้วยการชําระเป็นหลกัทรัพย์ของลูกหนี � อาทิเช่น หุ้น หรือ หุ้นกู้  หรือ หุ้นกู้

แปลงสภาพ หรือ ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ซึ�งมีมลูค่าในขณะนั �นเท่ากับจํานวนหนี �ได้ ทั �งนี �ในการคํานวณ

มูลค่าหลกัทรัพย์ดังกล่าวให้คํานวณโดยบริษัทประเมินมลูค่าทรัพย์สินที�มีความเป็นอิสระและได้รับ

การยอมรับทั �งลกูหนี �และเจ้าหนี �รายนั �นๆ 

2. การปรับเปลี�ยนโครงสร้างทุนของบริษัท 

ณ วันที� 5 พฤศจิกายน 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 756,939,463 บาท ประกอบด้วยหุ้นจํานวน 

756,939,463 หุ้น โดยมีทุนชําระแล้วและมีหุ้นที�ออกจําหน่ายเป็นจํานวนเท่ากับทุนจดทะเบียน ซึ�ง

บริษัทจะเพิ�มทุนจดทะเบียนอีก 23,400,000,000 บาท จํานวนหุ้น 23,400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที�

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) หรือ 

จดัสรรให้กบับคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ได้ตามความเหมาะสม ซึ�งภายหลงัจากการเพิ�ม

ทุนดังกล่าว  บ ริ ษั ทจะมีทุนจดทะ เ บี ยน  24,156,939,463 บาท  ประกอบด้วยหุ้ นจํ า น ว น 

24,156,939,463 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการเพิ�มทนุดงักล่าว ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ �น

ภายใน 6 เดือน นับแต่วันที�ศาลมีคําสั�งเห็นชอบด้วยแผน แต่ต้องไม่ช้าเกินกว่าวันที� 30 มิถุนายน 

2559 แล้วแต่วนัใดจะถงึกําหนดก่อน  

3. รายชื�อผู้บริหารแผน และผู้มีอ ํานาจลงนาม 

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ลกูหนี � โดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม คือ นายวิจิตร เจียม

วิจิตรกุล ลงลายมือชื�อร่วมกับนายเอียน เดวิด สติลลาร์ด พาสโค หรือนายวิชัย เชิดชีวศาสตร์ หรือ

นายสเุทพ บรุะมาน รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญัของบริษัท 

 

(ข.) บริษัท ท ุ่งคํา จ ํากัด 

 

2.1  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท 

 

ลักษณะธุรกิจ : ธ ุรก ิจสํารวจและทําเหมืองแร่ทองคํา 

บริษัท ทุ่งคํา จํากัดเป็นผู้ดําเนินธุรกิจเหมืองแร่ทองคํา ในสมัปทานแปลงที� 4 จงัหวดัเลย  ประเทศไทย 

ดําเนินงานและถือหุ้น จํานวนร้อยละ 95.95 โดยบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากดั (มหาชน) ซึ�งดําเนินการในเรื�อง



 
สมัปทานเพื�อการสาํรวจและทําเหมืองแร่ทองคําและแร่อื�นๆที�เกี�ยวข้อง พื �นที�ตั �งอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 

ประมาณ 25 กิโลเมตรจากจังหวดัเลย ภาคตะวนัวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

ในเดือนมกราคม 2546 บริษัทฯ ได้รับประทานบัตรชดุแรกจํานวน � แปลง ระยะเวลา 25 ปี การดําเนินงานเป็น

แบบเหมืองเปิด โดยแหล่งแร่ทองคํามีลกัษณะแผ่ขยายออกไปในแนวราบและในแนวลกึ 

 

2.2  ภาพรวมอตุสาหกรรม 

 

การดําเนินงานเหมืองแร่ทองคํา 

 

การดําเนินงานทั� วไปและรายละเอ ียดการผลิต 

การทําเหมืองแร่ทองคําในขั �นต้น หน้าเหมืองจะเป็นลกัษณะเหมืองเปิด (Open Pit) สนิแร่ที�ขดุขึ �นมาจะแบ่งเป็น 

2 ชนิดหลกั ๆ คือ สนิแร่ชนิดออกไซด์ (สนิแร่ที�ผ่านกระบวนการผุพังตามธรรมชาติ) และสนิแร่ชนิดซัลไฟด์ (สนิแร่ซัลไฟด์

ต่าง ๆ ที�ยังไม่เกิดการทําปฏิกิริยากับออกซิเจน) โดยจะนําไปบดหยาบและบดละเอียดก่อนป้อนเข้าสู่โรงแต่งแร่ ซึ�งเป็น

ระบบปิด (Zero Discharge) 

สินแร่ชนิดออกไซด์ จะทําการแยกโลหะทองคําออกจากสินแร่ด้วยกระบวนการ Carbon – In – Pulp (CIP) ที�

กําลงัการผลิต 2,400 ตันต่อวัน มีประสิทธิภาพในการสกัดทองคําเฉลี�ย 80 % ได้ผลผลิตเป็นโลหะทองคําผสม (Gold 

Dore) ที�มีความสมบูรณ์ทองคําเฉลี�ย 60-�� % และทําการบําบัดสารเคมีที�ใช้ด้วยกระบวนการ INCO Process ก่อนส่ง

กากแร่ไปเก็บที�บ่อกกัเก็บกากแร่และนํานํ �ากลบัมาใช้ในกระบวนการอีกครั �ง 

สินแร่ชนิดซัลไฟด์ จะทําการแยกโลหะทองแดงออกจากสินแร่ด้วยกระบวนการลอยแร่ (Flotation) เพื�อลดการ

รบกวนกระบวนการ Cyanidation ก่อนทําการแยกโลหะทองคําออกจากสินแร่ด้วยกระบวนการ CIP ต่อไป โดยเริ�มผลิต

ด้วยกระบวนการลอยแร่ในเดือนกนัยายน 2552 ที�กําลงัการผลติ 1,920 ตนัต่อวนั มีประสทิธิภาพในการสกัดทองแดงเฉลี�ย 

80 % และทองคําเฉลี�ย 55 % ได้ผลผลิตเพิ�มขึ �นอีกชนิดเป็นสินแร่ทองแดงที�มีทองคําและเงินเจือปน (Copper 

Concentrate) ที�มีความสมบูรณ์ทองแดงเฉลี�ย 15 % และทองคําเฉลี�ย 70 กรัมต่อตนั โดยกระบวนการลอยแร่จะมีต้นทุน

ในส่วนของสารเคมีที�ใช้ตํ�ากว่ากระบวนการ CIP ถึง 50 % และยังสามารถนําหินทิ �งจากชั �นแร่ซัลไฟด์กลบัมาป้อนเข้าสู่

กระบวนการผลติสร้างมลูค่าเพิ�มได้อีก 

 ค่าภาคหลวงและผลประโยชน์ต่อรัฐ 

การดําเนินการเหมืองแร่ต้องมีความสมัพันธ์ติดต่อกับทางภาครัฐ การชําระเงินค่าภาคหลวงเป็นไปเพื�อชดเชย

การสญูเสยีไปของแร่ต่างๆในพื �นดิน ซึ�งเป็นผลประโยชน์ต่องบประมาณของรัฐทั �งสว่นกลางและในท้องถิ�นนั �น 

บริษัทย่อยได้มีการเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั �งโดยทางตรงและทางอ้อม 

บริษัทฯได้ว่าจ้างพนักงานซึ�งเป็นคนในท้องถิ�นเข้ามาทํางานในเหมือง ไม่ว่าจะเป็นในด้านการสาํรวจ การก่อสร้างโรงงาน



 
และการดําเนินงานที�เหมือง ซึ�งสร้างรายได้โดยตรงให้แก่พนักงานในท้องถิ�นหลายร้อยคน เงินที�พนกังานได้รับก็เข้าไปใน

ระบบเศรษฐกิจในท้องถิ�นเมื�อมีการซื �อขายเกิดขึ �น ซึ�งสง่ผลเป็นทวีคณูแก่ชมุชนในท้องถิ�น 

ค่าภาคหลวงได้สง่ผลประโยชน์ต่องบประมาณของรัฐทั �งส่วนกลางและท้องถิ�น บริษัทฯชําระค่าภาคหลวงสําหรับ

ทองคํา ทองแดง และเงิน ซึ�งคํานวณจากมูลค่าของสนิค้าเมื�อทําการขนส่ง จากจํานวนค่าภาคหลวงแร่ที�ชําระให้แก่ กพร. 

ทั �งหมดประมาณ 98.8 ล้านบาท  

การได้รับการสนบัสนนุจากคณะกรรมการการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุได้อนุมัติ

คําขอของบริษัท ทุ่งคําฯ ให้บริษัทฯได้รับสทิธิพิเศษหลงัจากที�ได้รับอนมุตัิประทานบัตร ประกอบด้วย: 

1) ได้รับการยกเว้นภาษีนําเข้าเป็นระยะเวลา 5 ปี จนกระทั�งวนัที� 31 มกราคม 2554 ซึ�งสามารถกําหนดใหม่ได้

อีกครั �งเมื�อครบกําหนดวนัสิ �นสดุ และปัจจบุนัได้มีการขอต่อการยกเว้นภาษีนําเข้า อีก � ปี และจะสิ �นสดุ

วนัที� �� มกราคม ���� 

2) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 8 ปี และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 สําหรับ 5 ปีถัดไป 

บริษัทฯจะได้รับสทิธิประโยชน์นี �ตั �งแต่วนัแรกของการรับรู้รายได้ กลา่วคือ 15 กนัยายน 2549 

 

2.3  ลกูค้าเป้าหมายและการแข่งขนั 

 

บริษัทไม่มีภาวะการแข่งขนัเพราะเป็นสนิค้าที�มีอปุสงค์รองรับอยู่ในตลาด ทั �งนี �ความเสี�ยงนั �นขึ �นอยู่กบัราคา

ทองคําที�มีความผนัผวน รวมถงึปัจจบุนัที�อยู่ในช่วงราคาที�ปรับลงตั �งแต่เดือนกนัยายนและมีแนวโน้มที�จะปรับ

ลดลงจนถึงปลายปีนี � 

 

2.4  การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 

 

ประวัต ิความเป็นมา 

เมื�อบริษัทฯ ได้รับสมัปทานการสํารวจแร่ในปี ���� บริษัทฯ ได้ชําระเงินอาชญาบัตรพิเศษในการสํารวจจํานวน 

�.� ล้านบาท ให้กบักรมทรัพยากรธรณี โดยมีเงื�อนไขว่าบริษัทฯ จะต้องชําระเงินอีกจํานวน �.� ล้านบาท เมื�อบริษัทฯ ได้รับ

มอบประทานบตัรการทําเหมืองกลุ่มแรก (เฟส �) นอกจากนี �ต้องให้สทิธิกบัรัฐบาลไทยในการซื �อหุ้นของบริษัท ทุ่งคําฯ ใน

อตัราร้อยละ � ถงึร้อยละ �� ของจํานวนหุ้นทั �งหมด ในราคาทนุบวกอัตราดอกเบี �ยที� MLR รวมทั �งค่าบริหารจัดการ บริษัท

ฯ ต้องชําระค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ �.� - �� (อัตราก้าวหน้าเป็นขั �นบันไดขึ �นลงตามราคาทองคํา)   และแบ่งรายได้

จากผลผลติจํานวนร้อยละ �.� ตั �งแต่ปีที� � ของการผลติเป็นต้นไป 

 



 

 

 

สัมปทานการทําเหมืองแร่และใบอนุญาต 

บริษัทฯ ได้รับอนุมัติอาชญาบัตรสํารวจในแปลงที� 4 (รูปที� �) เนื �อที�รวมประมาณ 545 ตารางกิโลเมตร ในเดือน

ตลุาคม 2534 ต่อมา บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิประทานบัตรจํานวน 6 ฉบบัอย่างเป็นทางการ (เนื �อที�รวม 2.07 ตารางกิโลเมตร) 

ตั �งแต่เดือนมกราคม ���� ทั �งนี �บริษัทฯ ได้ยื�นคําขอประทานบัตรอีกจํานวน 1�� แปลง และคําขออาชญาบัตรพิเศษ

จํานวน 8 แปลง (เนื �อที�รวม 42 ตารางกิโลเมตร) ครอบคลมุพื �นที�ที�เหลอืดงัที�แสดงในตารางที� � 

 

รูปที� � แผนที�แสดงจุดที�ตั �งอาชญาบตัรสํารวจแปลงที� �-� 



 

 

รูปที� 2 แผนที�แสดงจุดที�ตั �งแปลงประทานบตัร แปลงคําขอประทานบตัร และอาชญาบตัรสํารวจแปลงที� �-� จงัหวดัเลย 

ประทานบัตรและคําขอในการสํารวจแร่ของบริษัท ท ุ่ งคํา จาํกัด 

รายละเอ ียด จาํนวน 

(แปลง) 

สถานภาพ เนื �อท ี� 

(ตารางกิโลเมตร) 

ประทานบตัร 6 ได้รับอนมุัติมีอาย ุ�� ปี   2.07 

คําขอประทานบัตร 106 อยู่ระหว่างดําเนินการ 49.02 

คําขออาชญาบตัรพิเศษ 8 อยู่ระหว่างดําเนินการ 42.00 

รวมเนื �อท ี�การถือครองสิทธ ิในการสํารวจแร่  93.09 

ตารางที� � ปริมาณเนื �อที�ประทานบตัร คําขอประทานบตัร และคําขออาชญาบตัรพเิศษ ของ บริษัท ทุง่คํา จํากดั 

หมายเหต ุประทานบัตรมีอาย ุ25 ปี (หากพบว่ามีปริมาณสนิแร่เพียงพอจะสามารถขอต่ออายไุด้อีก 25 ปี 



 
ปริมาณแร่สํารองที�สามารถทําเหมืองได้และปริมาณสินแร่ท ี�ข ุดแล้ว 

 จากผลการดําเนินการสํารวจแร่ทองคํา พบว่ามีพื �นที� ที�มีศักยภาพสามารถทําเหมืองแร่ได้ทั �งหมด � พื �นที� จาก

การคํานวณปริมาณสินแร่สํารองทั �ง � พื �นที� พบว่ามีปริมาณสินแร่อ๊อกไซด์ �,���,��� ตัน ที�ความสมบูรณ์ของทองคํา

เฉลี�ย �.�� กรัมต่อตัน ปริมาณสินแร่ทรานสิชั�น ���,��� ตัน ที�ความสมบูรณ์ของทองคําเฉลี�ย �.�� กรัมต่อตัน และ

ปริมาณสนิแร่ซลัไฟด์ �,���,��� ตนั ความสมบรูณ์ของทองคําเฉลี�ย �.�� กรัมต่อตนั รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที� � 

บริษัท ท ุ่งคํา จ ํากัด 

พ ื �นท ี�ศักยภาพและปริมาณแร่สํารองที�สามารถทําเหมืองได้ 

(ปรับปรุง เมื�อ เด ือนธ ันวาคม พ.ศ.2557) 

พ ื �นท ี�

ศักยภาพ 
ชนิดสินแร่  ต ันเปียก 

ค่าความสมบูรณ์เฉลี�ย 

ปริมาณ

โลหะ

ทองคํา อ ัตราส่วน 

ทองคํา (กรัม/ต ัน) ทองแดง(%) (ออนซ์) สินแร่ : มูลห ิน 

T-1 

อ๊อกไซด์ 463,665 2.40   35,777   

ทรานสิชั�น 128,269 3.57   14,722   

ซลัไฟด์ 1,385,658 2.63 0.17 117,166   

รวม 1,977,592 2.64 0.17 167,666 1 : 6.75 

T-1-8 

อ๊อกไซด์ 569,097 2.05   37,509   

ทรานสิชั�น 33,603 2.06   2,226   

ซลัไฟด์ 389,551 1.04 0.26 13,025   

รวม 992,251 1.65 0.26 52,759 1 : 5.24 

T-1-S 

อ๊อกไซด์ 1,188,690 1.71 0.10 65,189   

ซลัไฟด์ 439,255 2.96 0.07 41,837   

รวม 1,627,946 2.04 0.09 107,027 1 : 8.29 

T-3 

อ๊อกไซด์ 585,693 2.22 0.13 41,863   

ซลัไฟด์ 891,560 2.36 0.17 67,646   

รวม 1,477,254 2.31 0.16 109,509 1 : 3.44 

T-7 

อ๊อกไซด์ 35,000 4.90   5,514   

ทรานสิชั�น 10,000 4.59   1,476   

ซลัไฟด์ 7,000 6.92   1,557   

รวม 52,000 5.11   8,547 1 : 4.97 

T-88 อ๊อกไซด์ 42,651 3.11   4,265 1 : 4.80 

Q-spur อ๊อกไซด์ 67,450 3.03   6,571 1 : nil 



 
G-cap อ๊อกไซด์ 32,639 1.53   1,606 1 : nil 

รวมทั �งหมด 

อ๊อกไซด์ 2,984,886 2.07   198,293   

ทรานสิชั�น 171,872 3.33   18,424   

ซลัไฟด์ 3,113,024 2.41 0.17 241,232   

รวม 6,269,782 2.27 0.15 457,949 1 : 6.00 
ตารางที� � ปริมาณแร่สํารองที�สามารถทําเหมืองได้ (ปรับปรุง เมื�อเดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2557 โดยนกัธรณีวทิยาของบริษัทฯ) 

 เมื�อปี พ.ศ.���� บริษัทฯได้ยื�นคําขอประทานบตัรชุดแรก หลงัจากนั �นเมื�อปี พ.ศ.���� บริษัท ทุ่งคํา จํากดั ได้รับ

ใบอนุญาตทําเหมืองแร่ได้จํานวน � แปลง ได้แก่ประทานบัตรที� �����/�����, 26969/15575, 26970/15576, 

�����/����� ,�����/����� และ �����/����� ซึ�งประกอบไปด้วย � พื �นที�คือ พื �นที� T-1, Q-Spur,G-Cap,T-1-8 และ 

T-88  

 จากการเริ�มการทําเหมืองแร่ทองคํา เมื�อปี พ.ศ.���� สามารถผลิตสินแร่รวมทั �งหมด �,���,��� ตัน ที�ความ

สมบรูณ์ของทองคําเฉลี�ย  �.�� กรัมต่อตนั คิดเป็นปริมาณโลหะทองคํารวม ���,��� ออนซ์ รายละเอียดแสดงในตารางที� 

3 

บริษัท ท ุ่งคํา จ ํากัด 

ปริมาณสินแร่ท ี�ข ุดแล้วตั �งแต่ปี พ.ศ.����-���� 

(ปรับปรุง เมื�อเด ือน ธ ันวาคม พ.ศ.2557) 

พ ื �นท ี�

ศักยภาพ 
ชนิดสินแร่  ต ันเปียก 

ค่าความสมบูรณ์เฉลี�ย 

ปริมาณโลหะ

ทองคํา อ ัตราส่วน 

ทองคํา (กรัม/

ตัน) 

ทองแดง

(%) (ออนซ์) 

สินแร่ : มูล

ห ิน 

T-1 

อ๊อกไซด์ 938,746 1.88   56,741   

ทรานสิชั�น 164,582 1.33   7,038   

ซลัไฟด์ 1,118,794 2.13   76,616   

รวม 2,222,122 1.97   140,395  1 : 4.96 

T-1-8 

อ๊อกไซด์ 539,800 2.17   37,660   

ทรานสิชั�น 38,612 2.35   2,917   

ซลัไฟด์ 48,475 1.39   2,166   

รวม 626,887 2.12   42,744  1 : 2.21 

T-88 อ๊อกไซด์ 45,227 2.00   2,908 1 : 4.42 

Q-spure อ๊อกไซด์ 78,569 1.86   4,698 1 : nil 

G-cap อ๊อกไซด์ 26,505 0.83   705 1 : nil 

รวมทั �งหมด อ๊อกไซด์ 1,628,847 1.96   102,713   



 
ทรานสิชั�น 203,194 1.52   9,955   

ซลัไฟด์ 1,167,269 2.10   78,782   

รวม 2,999,310 1.99   191,450 1 : 4.24 
ตารางที� � แสดงปริมาณสนิแร่ในแต่ละพื �นที�ที�ขุดแล้วตั �งแต่เริ�มทําเหมืองเมื�อปี พ.ศ.���� - ���� 

 

ทั �งนี � ปริมาณสนิแร่ที�ยงัคงเหลอืที�สามารถทําเหมืองได้มีปริมาณเท่ากบั ���,��� ตนั ที�ความสมบรูณ์ของทองคํา

เฉลี�ย �.�� กรัมต่อตนั คิดเป็นปริมาณโลหะทองคํารวม ��,��� ออนซ์ ดงัที�แสดงในตารางที� � 

 

บริษัท ท ุ่งคํา จ ํากัด 

ปริมาณแร่สํารองคงเหลือที�สามารถทําเหมืองได้ 

(ปรับปรุง เมื�อเด ือน ธ ันวาคม พ.ศ.2557) 

พ ื �นท ี�

ศักยภาพ 

ชนิด

สินแร่  

ต ัน

เปียก 

ค่าความสมบูรณ์เฉลี�ย 

ปริมาณโลหะ

ทองคํา อ ัตราส่วน 

ทองคํา (กรัม/

ตัน) 

ทองแดง

(%) (ออนซ์) 

สินแร่ : มูล

ห ิน 

T-1 ซลัไฟด์ 241,610 2.52 0.06 19,575 1 : 6.08 

T-1-8 ซลัไฟด์ 328,951 0.89 0.31 9,413 1 : 11.72 

รวม 570,561 1.58 0.20 28,988 1 : 9.33 
ตารางที� � ปริมาณสําแร่คงเหลือที�สามารถทําเหมืองได้ ปรับปรุงเมื�อ เดือน ธนัวาคม พ.ศ.���� 

 

 แผนดําเนินการทําเหมืองในปี พ.ศ. ���� – 2563 

เนื�องจากปัจจบุนัใบอนญุาตการเข้าใช้ประโยชน์และอยู่อาศยัในเขตป่าสงวนแห่งชาติที�ได้หมดอายุลงเมื�อ �� 

ธันวาคม พ.ศ.���� หากได้รับใบอนุญาตก็จะสามารถเข้าดําเนินการทําเหมืองได้ปกติในพื �นที� T-1 และ T-1-8 ที�มีปริมาณ

แร่สาํรองคงเหลอืที�สามารถทําเหมืองได้ และนอกจากนั �น พื �นที� T-1-S และ T-3 ก็อยู่ระหว่างดําเนินการขอประทานบตัร 

ดงันั �นปริมาณแร่สํารองทั �งหมดที�สามารถทําเหมืองได้มีประมาณ �,���,��� ตนั ที�ความสมบรูณ์ของทองคําเฉลี�ย  �.�� 

กรัมต่อตนั และความสมบูรณ์ของทองแดงเฉลี�ย �.��%  และมีอตัราสว่นของสนิแร่ต่อมูลหิน โดยประมาณ � : 6.��  

ระยะเวลาการทําเหมืองประมาณ 7 ปีโดยประมาณ รายละเอียดแผนการทําเหมืองดงัแสดงไว้ในตารางที� � 

 

 

 



 
บริษัท ท ุ่งคํา จ ํากัด 

แผนการทําเหมือง ระยะเวลา 7 ปี 

ปีท ี�  พ ื �นท ี�ศักยภาพ 

สินแร่  มูลห ิน รวมผลิต อ ัตราส่วน 

ตันเปียก 

ทองคํา

(กรัม/

ตัน) 

ทองแดง

(กรัม/ต ัน) 

เงนิ  

(กรัม/

ตัน) ต ันเปียก ตันเปียก สินแร่ : มูลห ิน 

1 T-1,T-1-8&T-1-S 351,632 1.88 1,303.28 1.40 3,548,368 3,900,000 1 : 10.09 

2 T-1-8&T-1-S 536,903 1.16 1,730.76 1.19 6,255,842 6,792,745 1 : 11.65 

3 T-1-S 600,000 1.80 1,070.01 1.66 5,250,000 5,850,000 1 : 8.75 

4 T-1-S 640,914 2.69 861.38 1.80 3,559,086 4,200,000 1 : 5.55 

5 T-3 619,058 2.21 1,234.55 5.37 1,859,692 2,478,750 1 : 3.00 

6 T-3 487,254 2.35 1,709.59 11.41 1,802,746 2,290,000 1 : 3.70 

7 T-3 440,000 2.36 1,739.51 11.88 1,621,643 2,061,643 1 : 3.69 

รวม   3,675,761 2.08 1,345.10 4.73 23,897,377 27,573,138 1 : 6.50 
ตารางที� � แผนการทําเหมืองของบริษัท ทุง่คํา จํากดั ซึ�งมีระยะเวลาประมาณ � ปี 

 

2.5  สรุปสถานะปัจจบุนั:  

 

บริษัท ทุ่งคํา จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทในเครือ ได้ถกูร้องขอให้เข้าสูก่ระบวนการฟื�นฟูในคดีหมายเลขดําที�  

ฟ. 7/2558 ซึ�งมีกําหนดนดัสบืพยานในวนัที� 30 กนัยายน 2558 ที�ผ่านมา ปัจจบุนัศาลล้มละลายกลางได้

สบืพยานลกูหนี �เป็นที�เสร็จสิ �นและศาลล้มละลายกลางได้กําหนดนับสบืพยานผู้ ร้อง ในวนัที� 17 ธันวาคม 2558 

เวลา 9.00 น. ซึ�งขณะนี �อยู่ระหว่างรอคําสั�งจําหน่ายคําร้อง 

 

(ค.) บริษัท ชลสิน จ ํากัด 

 

2.1  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท 

 

ลักษณะธุรกิจ : ธ ุรก ิจบดย่อยหิน 

เป็นผู้ดําเนินงานโรงงานบดย่อยหินที�เหมืองหินแอนดีไซท์  บริษัทฯ  ถือหุ้นร้อยละ 73.67  สว่นที�เหลอืถือหุ้นโดย 

บริษัททนุลดัดาวัลย์ จํากัด กระทรวงการคลงั และผู้ถือหุ้นรายย่อย 

 

 

 



 
2.2  ภาพรวมอตุสาหกรรม 

 

ปัจจบุนัมีปริมาณความต้องการหินประเภทแอนดีไซต์มากขึ �น ทั �งนี �สบืเนื�องจากเหตกุารณ์มหาอทุกภัย

ปลายปี พ.ศ.2554 ทําให้เกิดความชํารุดเสยีหายต่อพื �นผิวถนนเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะในบริเวณเขตพื �นที�

แถบ จงัหวดัอยธุยา, ปทมุธานีและ ตอนเหนือของกรุงเทพมหานคร ซึ�งเป็นพื �นที�ที�อยู่ใกล้เหมืองแอนดีไซต์ จังหวดั

สระบุรี ของบริษัทฯ สง่ผลให้มีความต้องการใช้หินในการซ่อมสร้างถนนอย่างมากในปี พ.ศ.2555 ประกอบกบั

รัฐบาลมีนโยบายสง่เสริมการขนสง่ระบบราง โดยเฉพาะอย่างยิ�งโครงการการก่อสร้างรถไฟรางคู่และรถไฟ

ความเร็วสงูจากกรุงเทพฯไปยงัภาคเหนือและภาคอีสานจงึทําให้มีความต้องการในการใช้หินเป็นจํานวนมาก 

2.3  ลกูค้าเป้าหมายและการแข่งขนั 

 

หินแอนดีไซต์ของบริษัทมีคุณสมบตัิตรงตามมาตรฐานข้อกําหนดของการรถไฟแห่งประเทศไทย เช่น หิน

แอนดีไซต์ มีอยู่ไม่มากนกัในพื �นที�ภาคกลาง สาํหรับคู่แข่งรายอื�นนั �น มีหินประเภทหินอคันีจําพวกไดโอไรต์ 

แกรนิต และหินบะซอล์ท แต่หินปนูไม่มีคุณสมบตัิดังกล่าว และหินปพูื �นถนนชนิดแอนดีไซต์ของบริษัท ได้รับการ

ทดสอบแล้วว่า มีคุณสมบตัิตรงตามข้อกําหนดและเหมาะสมกบังานพื �นผิวถนนโดยกรมทางหลวงด้วย เมื�อ

โอกาสทางธุรกิจดีขึ �นโดยเหมืองเตรียมแผนที�จะปรับเพิ�มกําลงัการผลิตให้สงูขึ �นตามความต้องการของตลาดใน

อนาคต 

หินแอนดีไซต์ของบริษัทมีข้อได้เปรียบทางการตลาดหลายประการ คือ ในเรื�องของต้นทนุค่าขนสง่ 

เนื�องจากที�ตั �งของเหมืองหินอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯและเหมืองหินยงัตั �งอยู่ระหว่างพื �นที�ในสว่นที�จะขยายและ

พฒันา เป็นแหลง่อตุสาหกรรม ทั �งทางด้านทิศเหนือและทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ ทั �งนี �ในบริเวณ

ใกล้เคียงยงัมีผู้ผลติอีกรายอยู่ที�อําเภอวิหารแดง แต่เป็นการผลติสําหรับใช้ภายในโครงการของตนเองเป็นสว่น

ใหญ่ 

2.4  การจดัหาผลติภัณฑ์และบริการ 

 

เหมืองหินแอนดีไซต์ ของ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากดั (มหาชน) ตั �งอยู่ที� อําเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ ห่าง

จากกรุงเทพฯ ��� กิโลเมตร บริเวณเหมืองหินมีพื �นที� ��� ไร่ (���,��� ตารางเมตร) รวมทั �งมีพื �นที�โรงโม่หิน 

พื �นที�บริการและซ่อมบํารุงและพื �นที�สาํหรับกองผลติภัณฑ์หินประเภทต่างๆ ปริมาณหินในเขตประทานบตัรได้รับ

การประเมินในเบื �องต้นว่า มีประมาณ ��.� ล้านตนั และจนถงึปัจจบุนั ได้มีการผลติหินออกไปทั �งสิ �นจํานวน

ประมาณ �.� ล้านตนั ดงันั �น แหลง่หินของบริษัท ยงัมีปริมาณสาํรองคงเหลอืมากพอสาํหรับการดําเนินธุรกิจ

ต่อไปอีกนบัสบิปี 

2.5  สรุปสถานะปัจจบุนั:  

 

พื �นที�ทําเหมืองหินแอนดีไซต์ ของบริษัทฯ ประกอบด้วยประทานบตัร � ฉบบั คือ ประทานบตัรเลขที� 

�����/����� บนพื �นที� ��� ไร่ � งาน �� ตารางวา ซึ�งบริษัทฯ เช่าช่วงสทิธิบนประทานบัตรจาก บริษัท สนิธนารี



 
ซอร์ส จํากดั อายปุระทานบัตร �� ปี โดยต่ออายคุรั �งลา่สดุเมื�อ �� มกราคม พ.ศ.���� จะหมดอายุในวนัที� �� 

มกราคม พ.ศ.���� สว่นประทานบตัรเลขที� �����/����� พื �นที� �� ไร่ � งาน �� ตารางวา ซึ�งเจ้าของประทาน

บตัรคือ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากดั (มหาชน) นั �นหมดอายุลงตั �งแต่เมื�อปี พ.ศ.���� และกําลงัอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการต่ออาย ุสาเหตทุี�ไม่ได้ดําเนินการต่ออายปุระทานบตัรในช่วงที�ผ่านมาเนื�องจาก เดิมได้พิจารณาแล้ว

ว่าไม่คุ้มค่าที�จะดําเนินการ อย่างไรก็ดี จากสถานการณ์ปัจจบุนัที�เปลี�ยนแปลงไป มีปริมาณความต้องการหิน

ประเภทแอนดีไซต์ มากขึ �นจงึทําให้บริษัทฯได้วางแผนที�จะขยายปริมาณสาํรองหินสําหรับป้อนโรงโม่หินใน

อนาคต 

(ง.) บริษัท สกายคลิฟฟ์ จาํกัด 

 

2.1  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท 

 

ลักษณะธุรกิจ : ธ ุรก ิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

บริษัท สกายคลฟิฟ์ จํากดั ซึ�งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 75 ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจบุนัมีโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ “เดอะทรี” ที�อําเภอแม่สอด จงัหวดัตาก ซึ�งเป็นทางผ่านเข้า-ออก ไปยงัสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

พม่า ที�มีการเปิดการค้าและการลงทนุอย่างเสรี 

 

2.2  ภาพรวมอตุสาหกรรม 

  

เนื�องจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมถงึการถกูประกาศให้อําเภอแม่สอดนั �นเป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษสง่ผลให้มีความต้องการที�ดินที�มากขึ �นพร้อมกบัราคาที�สงูขึ �น ปัจจบุนัพื �นที�ชายแดนไทย-พม่า อ.

แม่สอด มีการลงทนุก่อสร้างอาคารพาณิชย์จํานวนมาก คิดเป็นอตัราการขยายตวักว่า ���% เมื�อเทียบกบัปีที�

ผ่านมา สง่ผลให้ราคาอาคารพาณิชย์ปรับสงูขึ �นอย่างต่อเนื�อง จากยนูิตละ � ล้านบาท เป็น �-� ล้านบาท สว่น

ที�ดินบริเวณถนนเอเชียปรับราคาขึ �นจากไร่ละ �-� ล้านบาท เป็น ��-�� ล้านบาท จากศกัยภาพของแม่สอดที�

กําลงัจะมีการพฒันาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทนุ การท่องเที�ยวชายแดนไทย-พม่า เป็นเกตเวย์ไทย-พม่า ทํา

ให้ตลาดอสงัหาริมทรัพย์แม่สอดมีการแข่งขนัสงูขึ �นเป็นอย่างมาก 

 

        2.3  สรุปสถานะปัจจบุนั:    

 

บริษัทลงทนุธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที�อําเภอแม่สอด จงัหวัดตาก โครงการ The Tree บนพื �นที�จํานวน    � 

ไร่ � งาน ��.� ตารางวา  โดยประกอบด้วยอาคารพาณิชย์ � ยนูิต ด้วยพื �นที�ใช้สอยเริ�มจาก ��.�� ตร.ม. – 139 

ตร.ม. แต่เนื�องจากราคาที�ดินที�สงูขึ �นมากจากปัจจยัข้างต้น บริษัทจงึอยู่ในช่วงระหว่างการดําเนินการหาแผน

ธุรกิจที�ดีที�สดุให้กบัที�ดินเพื�อผลตอบแทนที�คุ้มค่าอย่างสงูสดุ 

 



 
(จ.) บริษัท 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด 

 

2.1  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท 

 

ลักษณะธุรกิจ : ธ ุรก ิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

บริษัท 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั ซึ�งบริษัท สกายคลฟิฟ์ จํากดั ถือหุ้นร้อยละ 70  ดําเนินธุรกิจ

พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ปัจจบุนัมีโครงการธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ตั �งอยู่จงัหวดัภูเก็ต  

2.2  ภาพรวมอตุสาหกรรม 

 

ภูเก็ตเป็นแหลง่ท่องเที�ยวที�สาํคญัอีกทั �งยงัมีศกัยภาพในการเติบโตด้านเศรษฐกิจส่งผลให้ธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ในจังหวดัภูเก็ตนั �นสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื�องซึ�งในปี 2558 ก็ยงัมีแนวโน้มการเติบโตอยู่

อย่างเห็นได้ชัด และยงัมีโครงการที�กําลงัอยู่ระหว่างการดําเนินการและโครงการที�เปิดขายไปแล้วอีกหลาย

โครงการในจงัหวัดภูเก็ต โดยโครงการที�ได้รับอนญุาตจดัสรรในภูเก็ตทั �งหมดในปีนี � มีจํานวน �� โครงการ �,��� 

หน่วย โดยแบ่งเป็นบ้านเดี�ยว ��� หน่วย บ้านแฝด ��� หน่วย บ้านแถว �,��� หน่วย อาคารพาณิชย์ ��� 

หน่วย ที�ดินเปลา่ �� แปลง มลูค่ารวมเกือบ �,��� ล้านบาท  

2.3  สรุปสถานะปัจจบุนั:   

 

บริษัท �� แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั ดําเนินธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ใน � โครงการ ได้แก่ 

 

1. โครงการ The Bay phase I (Skycliff) Sapan-hin �� ยนูิต บ้านแฝด �� หลงั อาคารพาณิชย์ �� หลงั 

มลูค่าโครงการ ��� ล้านบาท ซึ�งขณะนี �มียอดจองอยู่ที�ร้อยละ �� 

2. โครงการ The Bay District Thanon Kwang อาคารพาณิชย์ � ยนูิต ซึ�งมีมูลค่าโครงการอยู่ที� ��.� ล้าน

บาท คาดว่าแล้วเสร็จในไตรมาส � ปี ���� 

3. โครงการ The Bay phase II (GRANDE) Sapan-Hin บ้านเดี�ยว �� หลงั บนพื �นที� �� ไร่ มูลค่าโครงการ 

��� ล้านบ้าน และทําการเปิดขายภายในปี ���� 

 

(ฉ.) บริษัท ทรัพยากรสมุทร จาํกัด 

 

2.1  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท 

 

ลักษณะธุรกิจ : ธ ุรก ิจเหมืองแร่ดีบุกในทะเล 

บริษัททุ่งคาฮาเบอร์ถือหุ้นอยู่ ��.��% ดําเนินธุรกิจเหมืองแร่ดีบกุในทะเล 

 

 



 
2.2  ภาพรวมอตุสาหกรรม 

 

ปริมาณสาํรองแร่ดีบกุในทะเล จงัหวดัพงังา อาจถือว่าเป็นสนิทรัพย์ระดบัโลก เมื�อคํานงึถึง Cut-off grade ที� 0.15 

กิโลกรัมต่อลกูบาศก์เมตร มีปริมาณสาํรองแร่ประมาณ 41,460 ตนั โดย Cut-off grade หรือ 64,320 ตนั โดย Cut-

off grade ที� 0.10 กิโลกรัมต่อลกูบาศก์เมตร อ้างถึง รายงานประจําปี พ.ศ. 2552 ปริมาณความต้องการดีบกุใน

ประเทศขึ �นอยู่กบัการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นสาํคัญ อตุสาหกรรมที�เป็นตัวกําหนดปริมาณความ

ต้องการดีบกุในประเทศได้แก่ 

1.) อตุสาหกรรมแผ่นเหลก็วิลาศ (Tin Plate) อตุสาหกรรมอาหารกระป๋องในประเทศกําลงัขยายตวัอย่างรวดเร็ว

ทําให้ปริมาณความต้องการ แผ่นเหลก็วิลาศ เพิ�มสงูขึ �นอย่างมาก ในปัจจบุนัประเทศไทยเป็นผู้สง่ออก

อาหารกระป๋องอนัดบัต้นๆของโลก 

2.) อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ : จากการที�อุตสาหกรรมของญี�ปุ่ น ไต้หวนั และเกาหลใีต้ ได้ขยายฐานผลติมายงั

ประเทศไทย ทําให้อตุสาหกรรมนี �ขยายตวัในระดบัร้อยละ 10 ต่อปี การขยายตัวของผลภิัณฑ์โลหะบัดกรี

และอลัลอย(โลหะผสมระหว่างตะกั�วและดีบกุ) ซึ�งอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ต้องใช้นั �นก็เพิ�มขึ �นในระดบั

เดียวกนั  

3.) อตุสาหกรรมรถยนต์ : อตุสาหกรรมนี �ต้องใช้โลหะผสมระหว่าตะกั�วและดีบกุเป็นจํานวนมากเช่นกนั ในการ

ผลิตระบบทําความเย็นเครื�องยนต์ปริมาณการผลติรถยนต์และรถบรรทกุในประเทศไทย 

4.) พิวเตอร์ (Pewter) : เมื�อสองสามาปีก่อน เป็นยุคทองของธุรกิจพิวเตอร์ เพราะสง่เสริมการท่องเที�ยวประสบ

ความสาํเร็จอย่างงดงาม และอตุสาหกรรมนี �ก็ช่วยเพิ�มปริมาณความต้องการดีบุกไม่น้อยกว่าปีละ 500 ตนั 

5.) ปริมาณความต้องการใช้ดีบุกในประเทศยงัคงอยู่ในระดบัสงู โดยเห็นได้จากการขยายตัวอย่างต่อเนื�องของ

ปริมาณการใช้ดีบกุในประเทศจะสงูถงึ 8,000 ตนัต่อปี และมีแนวโน้มที�จะขยายตวัเพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�อง 

ทั �งนี �ทั �งความต้องการของแร่ดีบุกนั �นสวนทางกนักบัราคาที�มีแนวโน้มตํ�าลงอย่างต่อเนื�อง 



 

 
 

 

ในเดือนกนัยายน ���� บริษัทฯ ได้ครอบครองที�ดินเพิ�มอีกแปลงที�ภูเก็ต ทําให้ปัจจบุนับริษัทฯ มีที�ดินถือครองอยู่: 

เนื �อที�ทั �งหมดรวม 22 ไร่ 1 งาน 49.1 ตารางวา (35,796.4 ตารางเมตร) บริเวณพื �นที�ติดชายฝั�งทะเล  

 ในปี ���� บริษัทฯ ได้มีสดัสว่นการถือหุ้นใน บริษัท ทรัพยากรสมทุร จํากดั อยู่ ��.�% ซึ�งได้ขอประทานบตัรกว่า 

50,��� ไร่ (8,000 เฮกเตอร์) เพื�อทําเหมืองดีบกุในทะเลอันดามนัซึ�งในการขดุเจาะ �,��� หลมุนั �นคาดว่ามีปริมาณสํารอง

แร่ดีบกุประมาณ 50,000 ตนั ในพื �นที�ที�ขอประทานบตัร 

 

2.3  สรุปสถานะปัจจบุนั:   

 

บริษัทได้ขอประทานบัตรในพื �นที� ��,��� ไร่ ซึ�งมีปริมาณสาํรองแร่ประมาณ ��,��� ตนั ที�เกรดของสนิแร่ (cut-

off grade)  �.�� กิโลกรัมต่อ � ลกูบาศก์เมตร  ปัจจบุนัอยู่ในระหว่างการศกึษาความเป็นไปได้และความคุ้ม

ทนุในการลงทนุในโครงการดังกล่าว 

 

 

3. สินทรัพย์ของบริษัทที�ส ําคัญ 

ทรัพย์สนิที�ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีราคาทนุและมลูค่าตามบญัชีสทุธิ ตามข้อมลูใน

งบการเงินรวม ณ วนัที� �0 กันยายน ���8  ดงัต่อไปนี � 

 



 
ที�ด ิน อาคาร และอุปกรณ์                                                                                                               (หน่วย: พ ันบาท)                                        

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธ ิ� มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ ภาระผูกพัน 

ที�ดิน บริษัทเป็นเจ้าของ 30,187  ไม่มีภาระผูกพนั 

สว่นปรับปรุงที�ดิน บริษัทเป็นเจ้าของ 23,472 ไม่มีภาระผกูพนั 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร บริษัทเป็นเจ้าของ 48,553 ไม่มีภาระผกูพนั 

เครื�องตกแต่งและอปุกรณ์สํานกังาน บริษัทเป็นเจ้าของ 3,428 ไม่มีภาระผกูพนั  

เครื�องจกัรและอปุกรณ์ บริษัทเป็นเจ้าของ 279,269 ไม่มีภาระผกูพนั 

ยานพาหนะ บริษัทเป็นเจ้าของ 15,919 ไม่มีภาระผกูพนั 

ต้นทนุการรื �อถอนเคลื�อนย้ายบูรณะสถานที� บริษัทเป็นเจ้าของ 11,484 ไม่มีภาระผกูพนั 

อื�น ๆ บริษัทเป็นเจ้าของ 8,887 ไม่มีภาระผกูพนั 

งานระหว่างก่อสร้างและเครื�องจักรระหว่างติดตั �ง บริษัทเป็นเจ้าของ 46,685 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม  467,884  

   

 รายละเอียดของทรัพย์สนิหลกัของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

(1) ที�ด ิน 

 

ที�ดินของเฉพาะบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ฯ ณ วันที� 30 กันยายน 255� รวม 50ไร่ 6.8 ตารางวา มูลค่าทางบัญชีรวม 

16,903,250.00 บาท ที�ดินของบริษัทย่อยรวม 91 ไร่ 1 งาน  99  ตารางวา มูลค่าทางบัญชี 13,284,063.00 บาท รวมที�ดิน

ของบริษัทและบริษัทย่อย �41 ไร่ 2 งาน �.8  ตารางวา มลูค่าทางบญัช ี30,187,���.�� บาท โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 

จงัหวัดที�ต ั �ง

ของที�ด ิน  

จาํนวน

(แปลง) 

เนื �อท ี�  

ไร่ -งาน-ตรว. 

ตารางเมตร ราคาทุน (บาท) ผู้ถอืครองกรรมสิทธ ิ�  ภาระผูกพัน 

ภูเก็ต 3 11-2-64.8 18,659.20  11,150,000.00 บริษัทฯ ไม่มีภาระผกูพนั 

สระบุรี 2 38-1-42.0 61,368.00 5,753,250.00 บริษัทฯ ไม่มีภาระผกูพนั 

เลย 20 91-1-99.0 146,396.00 13,284,063.00 บริษัท ทุ่งคํา จํากัด ไม่มีภาระผกูพนั 

ตาก 3 1-1-47.7 2,190.8 17,047,000.00 บริษัท สกายคลฟิฟ์ จํากัด ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม  142-3-53.5 228,614.00 47,234,313.00   

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



 
(2) อาคารสํานักงาน 

 

ห้องเลขที� ���/�� ชั �น� อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภัทร� ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

เนื �อที� �,���.�� ตารางเมตร ราคาทนุ ��.�� ล้านบาท ณ วนัที� �� กนัยายน ���8 มีมูลค่าตามบัญชี-สทุธิ 24.38 ล้าน

บาท โดยมีมีภาระผกูพนัเป็นหลกัประกนัต่อศาลในการขอทเุลาการบงัคบัคดีศาลแพ่ง 

 

(3)  ส ินทรัพย์ไม่มีต ัวตน      

 

             การได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ 

             (3.1)  ประทานบัตรการทําเหมืองหินแอนดีไซท์  

    ประทานบตัรการทําเหมืองหินแอนดีไซท์ที�บริษัทฯ ได้รับแล้ว มีดงัต่อไปนี � 

 พื �นที�   

เลขที�ประทานบตัร ไร่ งาน ตารางวา วนัหมดอายุ สถานะ 

        **28675/15632 154 2 67 มกราคม  2560 ดําเนินธุรกิจตามปกติ 

28676/15268 88 3 81 พฤษภาคม  2552 อยู่ระหว่างต่ออายุ 

               **เช่าช่วงจากบริษัท สนิธนา ไมนิ�ง จํากดั 

ความก้าวหน้าในการดําเนินงานครั �งสําคัญคือ การที�สามารถประสานงานและติดตามการยื�นเรื�องต่ออายุ

ประทานบัตรแปลงที�เปิดเหมืองเป็นหลกัอยู่ จนมีการลงนามในประทานบัตรแปลงนี � ทําให้บริษัทสามารถยื�นเสนอขาย

ผลติภัณฑ์หินชนิดต่าง ๆ ให้กบัผู้ใช้รายใหญ่ได้ด้วยความมั�นใจมากขึ �น  

เมื�อวันที� � ตุลาคม ����  บริษัทฯ ได้ยื�นต่ออายุประทานบัตรเลขที� �����/����� ซึ�งหยุดการทําเหมือง

ชั�วคราว และหมดอายุลงในเดือนพฤษภาคม ���� แล้ว ขณะนี �เรื�องอยู่ระหว่างการดําเนินการตามขั �นตอนต่างๆ ตามที�

กําหนด อย่างไรก็ตาม  บริษัทจะประเมินโอกาสทางธุรกิจในช่วง �-� ปีข้างหน้าอีกครั �ง ก่อนตดัสนิใจ เนื�องจากหินแอนดี

ไซท์เป็นหินที�มีความแกร่งสงู มีความทนทานกว่าหินปนูที�ใช้กันในงานก่อสร้างทั�วไป แต่ก็มีความเหมาะสมกับสภาพใช้

งานไม่กว้างขวางเท่าหินปนู 

           (3.2)  ประทานบัตรเหมืองแร่ทองคํา 

บริษัท ทุ่งคํา จํากัด (บริษัทย่อย) ได้รับอนุมัติประทานบัตรพื �นที�แปลงที� 4 เนื �อที�รวมประมาณ 545 ตาราง

กิโลเมตร ในเดือน ตลุาคม 2544 ต่อมา ทุ่งคํา ได้รับอนมุตัิประทานบตัรจํานวน � ฉบบัอย่างเป็นทางการ (เนื �อที�รวม �.07 

ตารางกิโลเมตร) ทั �งนี �บริษัทฯ ได้ยื�นคําขอประทานบัตรจํานวน ��� แปลง และคําขออาชญาบัตรพิเศษจํานวน � แปลง 

(เนื �อที�รวม 38.4 ตารางกิโลเมตร) ครอบคลมุพื �นที�ที�เหลือ ประทานบตัรมีอาย ุ �� ปี (หากพบว่ามีปริมาณสนิแร่เพียงพอจะ

สามารถขอต่ออายไุด้อีก �� ปี) 



 
ประทานบัตรและคําขอในการสํารวจแร่ของบริษัท ท ุ่ งคํา จาํก ัด 

รายละเอ ียด จาํนวน 

(แปลง) 

สถานภาพ เนื �อท ี�  

(ตารางกิโลเมตร) 

ประทานบตัร 6 ได้รับอนมุัติมีอาย ุ�� ปี 2.07 

คําขอประทานบัตร 106 อยู่ระหว่างดําเนินการ 49.02 

คําขออาชญาบตัรพิเศษ 8 อยู่ระหว่างดําเนินการ 42 

รวมเนื �อท ี�การถือครองสิทธ ิในการสํารวจแร่  93.09 

 

           (3.3)  บัตรส่งเสริมการลงทุน 

บริษัท ทุ่งคํา จํากดั (บริษัทย่อย) ได้รับสทิธิพิเศษจากการได้รับส่งเสริมการลงทนุ จากคณะกรรมการสง่เสริมการ

ลงทนุ ตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520  เพื�อทําเหมืองและผลติทองคําแท่งเมื�อวนัที� 25 กมุภาพนัธ์ 2546 

และเพิ�มเติมสาํหรับทองคําผสมเมื�อวนัที� �� เมษายน ���� โดยได้รับยกเว้นภาษีและอากรขาเข้าตามรายละเอียดที�ระบุไว้

ในบัตรส่งเสริมการลงทุน และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสทุธิที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับการ

สง่เสริมโดยที� บริษัท ทุ่งคํา สามารถขอต่ออายุการใช้สิทธิบัตรส่งเสริมการลงทนุได้ในแต่ละรอบปี โดยจะต้องปฏิบัติตาม

เงื�อนไขต่างๆ ที�กําหนดไว้ในบตัรสง่เสริมการลงทนุ 

 

4. ข้อมูลรายชื�อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืห ุ้นรายใหญ่ 10 อ ันดับแรก  

กรรมการ ณ วันที� � ธ ันวาคม ���� 

1. นายวิจิตร  เจียมวิจิตรกลุ  ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร 

2. รศ.ดร.ธารินี  พงศ์สพุฒัน์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

3. นายอํานวย  ถาวรวงศ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

4. ดร.วิชยั  เชิดชีวศาสตร์   กรรมการ 

5. นายเอกชยั  โชติยานนท์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายรุทธิรงค์  สุน่กุล   กรรมการอิสระ 

7. นายนิพนธ์  กีรติพิทยาภรณ์  กรรมการอิสระ 

8. นายเอียน  แพสโค   กรรมการ 

9. นายศภุชยั  ใจสมทุร   กรรมการอิสระ 

10. นายสเุทพ  บรุะมาน   กรรมการ 

 

 

 



 
ผู้ถอืห ุ้นรายใหญ่ 10 อ ันดับแรก 

ณ วันที� �� เมษายน ���� มีด ังนี � 

 

ล ําดับ ผู้ถอืห ุ้นรายใหญ่ จาํนวนหุ้น (ห ุ้น) % หุ้น 

1.  MISSREGINA WEN LI NG 40,318,300 5.33% 

2.  บริษัท สนิธนา โฮลดิ �งส์ จํากดั 37,033,476 4.89% 

3.  นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล 19,185,500 2.53% 

4.  นายวนัชยั พนัธุ์วิเชียร 17,050,000 2.25% 

5.  กระทรวงการคลงั 15,000,000 1.98% 

6.  PARON HOLDINGS LIMITED 13,500,000 1.78% 

7.  นายชาล ีระยามาศ 13,000,000 1.72% 

8.  SINO PAC INVESTMENTS (L) LTD 12,689,460 1.68% 

9.  นายเกรียง เกียรติเฟื� องฟู 12,100,000 1.60% 

10.  PARON RESOURCES INC. 12,000,000 1.59% 

4. โครงสร้างเงนิท ุนและประวัต ิการเพ ิ�มท ุนในระยะ 3 ปีท ี�ผ่านมา 

-- ไม่มี --  

 

 

 

5. ประวัต ิการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 3 ปี 

-- ไม่มี --  



 

 
 

ส่วนท ี� 3 
ข้อมูลทางการเงินของบริษัท 

1. งบการเงิน 

1.1 งบแสดงฐานะทางการเงินรวม 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. –  ก.ย. ปี 2558 

บาท % บาท % บาท % บาท % 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 45,737,697.19 2.57% 214,757,127.03 12.82% 5,470,264.52 0.39% 91,392,646.78 7.07% 

ลกูหนี �การค้า - สทุธิ 25,368,599.01 1.43% 503,590.61 0.03% 4,700,951.84 0.33% 3,068,462.41 0.24% 

ลกูหนี �อื�น 22,128,385.07 1.24% 23,913,638.49 1.43% 28,369,636.17 2.02% 51,595,376.60 3.99% 

สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 346,955,083.52 19.49% 515,902,978.36 30.79% 492,212,792.29 35.07% 360,775,158.19 27.91% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�น         

- ภาษีซื �อรอเรียกคืน 12,336,671.49 0.69% 23,700,561.52 1.41% 16,916,997.99 1.21% 10,838,019.78 0.84% 

- อื�นๆ 304,210.53 0.02% 11,661,308.85 0.70% 11,133,767.31 0.79% 10,704,124.28 0.83% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 452,830,646.81 25.44% 790,439,204.86 47.17% 558,804,410.12 39.81% 528,373,788.04 40.87% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินลงทนุระยะยาวอื�น - เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ �าประกนั 3,914,073.48 0.22% 3,502,083.54 0.21% 3,516,263.17 0.25% 7,106,194.96 0.55% 

รายจ่ายโครงการต่างๆรอตดับัญชี - สทุธิ         

- เหมืองหินแอนดีไซต์ 7,858,274.57 0.44% 6,865,611.05 0.41% 5,872,947.53 0.42% 5,336,377.11 0.41% 



 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. –  ก.ย. ปี 2558 

บาท % บาท % บาท % บาท % 

- เหมืองแร่ทองคํา 150,512,423.41 8.45% 175,981,644.69 10.50% 175,981,644.69 12.54% 176,466,796.76 13.65% 

- เหมืองในลาว 18,169,175.93 1.02% 66,021,255.26 3.94% 96,523,930.48 6.88% 49,205,496.98 3.81% 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั - สทุธิ 1,543,045.18 0.09% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 623,787,892.54 35.04% 604,616,004.19 36.08% 503,410,685.87 35.87% 467,883,749.65 36.19% 

อสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ - สทุธิ 491,726,052.90 27.62% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน - สทุธิ 847,765.13 0.05% 743,159.45 0.04% 684,363.43 0.05% 650,900.78 0.05% 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 7,840,379.57 0.44% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เงินจ่ายลว่งหน้าค่าซื �อที�ดิน - โครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ 17,686,903.63 0.99% 17,686,903.63 1.06% 17,686,903.63 1.26% 17,686,903.63 1.37% 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น 3,511,466.99 0.20% 9,838,831.88 0.59% 41,073,577.04 2.93% 40,111,580.37 3.10% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,327,397,453.33 74.56% 885,255,493.69 52.83% 844,750,315.84 60.19% 764,448,000.24 59.13% 

รวมสินทรัพย์ 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% 

หนี �ส ินและส่วนของผู้ ถอืห ุ้น          

หนี �ส ินหมุนเวียน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงิน 24,989,336.92 1.40% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

เจ้าหนี �การค้า - กิจการอื�น 44,012,943.80 2.47% 13,731,600.19 0.82% 36,815,355.01 2.62% 21,757,161.11 1.68% 

เจ้าหนี �อื�น 56,332,031.28 3.16% 65,657,653.58 3.92% 87,671,282.53 6.25% 85,827,812.28 6.64% 

หนี �สนิตามสญัญาเช่าการเงินที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 5,815,352.57 0.33% 3,689,598.46 0.22% 2,319,136.57 0.17% 980,996.92 0.08% 

เงินกู้ยืมที�ผิดนดัชําระหนี � 640,939,186.12 36.00% 764,905,110.41 45.65% 849,002,334.25 60.49% 829,008,721.35 64.12% 

เงินกู้ยืมระยะสั �นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 100,000.00 0.01% 100,000.00 0.01% 7,847,000.00 0.56% - 0.00% 

ประมาณการค่าเสยีหายที�คู่สญัญาเรียกร้องจากการ 849,501,042.04 47.72% 909,448,448.84 54.27% 913,969,552.59 65.12% 906,423,339.17 70.11% 



 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. –  ก.ย. ปี 2558 

บาท % บาท % บาท % บาท % 

ไม่ปฏิบตัิตามสญัญาสง่มอบทองคํา 

หนี �สนิหมนุเวียนอื�น         

- ประมาณค่าภาคหลวงแร่ทองคําจ่ายขาด -กพร.และ สปก. 306,174,619.88 17.20% 308,631,242.78 18.42% 319,836,227.07 22.79% 317,918,262.37 24.59% 

- อื�นๆ 1,422,259.18 0.08% 50,352,171.18 3.00% 55,287,503.88 3.94% 83,372,256.40 6.45% 

รวมหนี �ส ินหมุนเวียน 1,929,286,771.79 108.37% 2,116,515,825.44 126.31% 2,272,748,391.90 161.93% 2,245,288,549.60 173.67% 

หนี �ส ินไม่หมุนเวียน         

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 67,024,000.00 3.76% 77,248,000.00 4.61% 87,472,000.00 6.23% 85,910,000.00 6.65% 

หนี �สนิตามสญัญาเช่าการเงิน 6,968,746.95 0.39% 3,270,501.98 0.20% 951,365.41 0.07% 568,943.83 0.04% 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16,941,606.01 0.95% 12,680,191.01 0.76% 15,460,009.00 1.10% 11,733,305.00 0.91% 

ประมาณการหนี �สนิสาํหรับการรื �อถอนขนย้าย 

และบรูณะสถานที�ตั �งของสนิทรัพย์ 
34,352,120.13 1.93% 35,568,185.13 2.12% 36,827,298.93 2.62% 37,771,634.28 2.92% 

ประมาณการหนี �สนิเพื�อบูรณะสิ�งแวดล้อม 5,829,652.70 0.33% 5,829,652.70 0.35% 5,829,652.70 0.42% 5,829,652.70 0.45% 

หนี �สนิไม่หมุนเวียนอื�น 870,200.58 0.05% 5,934,569.74 0.35% 8,099,028.05 0.58% 8,471,925.27 0.66% 

รวมหนี �ส ินไม่หมุนเวียน 131,986,326.37 7.41% 140,531,100.56 8.39% 154,639,354.09 11.02% 150,285,461.08 11.62% 

รวมหนี �ส ิน  2,061,273,098.16 115.79% 2,257,046,926.00 134.69% 2,427,387,745.99 172.95% 2,395,574,010.68 185.30% 

ส่วนของผู้ถอืห ุ้น          

ทนุเรือนหุ้น         

ทนุจดทะเบียน - มลูค่าหุ้นละ 1 บาท หุ้นสามัญ 756,939,463 หุ้น 756,939,463.00 42.52% 756,939,463.00 45.17% 756,939,463.00 53.93% 756,939,463.00 58.55% 

ทนุที�ออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูค่าแล้ว 756,939,463.00 42.52% 756,939,463.00 45.17% 756,939,463.00 53.93% 756,939,463.00 58.55% 

สว่นเกินมูลค่าหุ้น - สทุธิ 358,607,564.77 20.14% 358,607,564.77 21.40% 358,607,564.77 25.55% 358,607,564.77 27.74% 



 

งบแสดงฐานะการเงนิ  
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. –  ก.ย. ปี 2558 

บาท % บาท % บาท % บาท % 

สว่นตํ�ากว่าทนุจากการเปลี�ยนแปลงส่วนได้สว่นเสียในบริษัทย่อย (4,449,510.37) -0.25% (4,449,510.37) -0.27% (4,449,510.37) -0.32% (4,449,510.37) -0.34% 

กําไร (ขาดทนุ) สะสมยังไม่ได้จดัสรร (1,463,298,047.67) -82.20% (1,826,143,014.40) -108.98% (2,251,370,932.30) 
-

160.40% 
(2,324,857,278.97) -179.83% 

สว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (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% 

สว่นได้เสยีที�ไม่มีอํานาจควบคมุ 71,155,532.25 4.00% 133,693,269.55 7.98% 116,440,394.87 8.30% 111,007,539.17 8.59% 

รวมส่วนของผู้ ถอืห ุ้น (ขาดทุนสะสมเกินทุน) (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% 

รวมหนี �ส ินและส่วนของผู้ถอืห ุ้น  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 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. –  ก.ย. ปี 2558 

บาท % บาท % บาท % บาท % 

รายได้                  

รายได้จากการขาย             

- รายได้จากการขายหินแอนดีไซต์ 20,223,756.09 1.93% 36,956,643.90 10.07% 38,870,352.97 40.37% 35,146,125.37 12.94% 

- รายได้จากการขายทองคําและทองแดง 957,008,012.41 91.32% 41,257,515.05 11.24% 17,680,629.60 18.36% 125,001,785.01 46.02% 

- รายได้จากการขายที�ดินระหว่างการพฒันา - 0.00% - 0.00% 1,600,000.00 1.66% - 0.00% 

- รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ - โครงการ

เดอะเบย์ 
- 0.00% - 0.00% - 0.00% 56,170,000.00 20.68% 

กําไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 54,142,954.68 5.17% - 0.00% - 0.00% 19,148,819.14 7.05% 

กําไรจากการตีราคาของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื - 0.00% - 0.00% 950,002.07 0.99% - 0.00% 

กําไรจากการขายที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - 0.00% 51,260,000.00 13.96% - 0.00% - 0.00% 

กําไรจากการขายสนิทรัพย์เพื�อการลงทนุ - 0.00% 228,273,947.10 62.19% - 0.00% - 0.00% 

รายได้อื�น  0.00%  0.00%  0.00%  0.00% 

- ดอกเบี �ยรับ 175,333.04 0.02% 375,193.27 0.10% 6,143,757.92 6.38% 8,014,237.88 2.95% 

- ปรับปรุงดอกเบี �ยจ่ายตามแผนฟื�นฟู - 0.00% - 0.00% - 0.00% 13,087,674.21 4.82% 

- อื�นๆ 16,385,537.55 1.56% 8,960,351.59 2.44% 31,034,462.96 32.23% 15,069,082.33 5.55% 

รวมรายได้ 1,047,935,593.77 100.00% 367,083,650.91 100.00% 96,279,205.52 100.00% 271,637,723.94 100.00% 



 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. –  ก.ย. ปี 2558 

บาท % บาท % บาท % บาท % 

ค่าใช้จ่าย         

ต้นทนุการขาย         

- ต้นทนุการขายหินแอนดีไซต์ 13,213,350.57 1.26% 16,623,557.22 4.53% 23,157,992.47 24.05% 18,148,586.32 6.68% 

- ต้นทนุการขายทองคําและทองแดง 566,103,573.02 54.02% 71,238,201.18 19.41% 29,770,627.32 30.92% 128,274,263.09 47.22% 

- ต้นทนุการขายที�ดินระหว่างการพฒันา - 0.00% - 0.00% 924,680.00 0.96% - 0.00% 

- ต้นทนุการขายอสงัหาริมทรัพย์ - โครงการเดอะเบย์ - 0.00% - 0.00% - 0.00% 35,136,046.66 12.93% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 251,218,415.87 23.97% 7,298,831.78 1.99% 16,345,255.29 16.98% 2,629,153.75 0.97% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 208,302,119.64 19.88% 297,913,798.65 81.16% 245,868,261.06 255.37% 167,019,743.10 61.49% 

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลี�ยน - 0.00% 112,143,421.51 30.55% 8,356,003.65 8.68% - 0.00% 

ขาดทนุจากการขายที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ - 0.00% - 0.00% - 0.00% 19,191.26 0.01% 

หนี �สงสยัจะสญู 76,952,613.00 7.34% 1,643,761.37 0.45% - 0.00% - 0.00% 

รายจ่ายโครงการเหมืองแร่ทองคําตัดบญัชี 32,526,405.84 3.10% 4,199,937.60 1.14% - 0.00% - 0.00% 

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ถาวร - 0.00% - 0.00% 179,655.36 0.19% - 0.00% 

ขาดทนุจากการตีราคาสนิค้าลดลง 3,248,547.17 0.31% 490,186.30 0.13% 123,062,758.13 127.82% - 0.00% 

ค่าความนิยมตดัจําหน่าย 594,087.54 0.06% - 0.00% - 0.00% - 0.00% 

ต้นทนุทางการเงิน 126,671,437.43 12.09% 88,105,049.86 24.00% 91,094,764.82 94.62% 1,112,785.63 0.41% 

รวมค่าใช้จ่าย 1,278,830,550.08 122.03% 599,656,745.47 163.36% 538,759,998.10 559.58% 352,339,769.81 129.71% 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้  (230,894,956.31) -22.03% (232,573,094.56) -63.36% (442,480,792.58) -459.58% (80,702,045.87) -29.71% 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ - 0.00% (101,364,676.95) -27.61% - 0.00% (3,516,195.50) -1.29% 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (230,894,956.31) -22.03% (333,937,771.51) -90.97% (442,480,792.58) -459.58% (84,218,241.37) -31.00% 



 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. –  ก.ย. ปี 2558 

บาท % บาท % บาท % บาท % 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)         

สว่นที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (228,469,525.79) -21.80% (372,645,977.73) 
-

101.52% 
(425,227,917.90) -441.66% (78,785,385.67) -29.00% 

สว่นที�เป็นของส่วนได้เสยีที�ไม่มีอํานาจควบคุม (2,425,430.52) -0.23% 38,708,206.22 10.54% (17,252,874.68) -17.92% (5,432,855.70) -2.00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 งบกระแสเงินสด 

 

งบกระแสเงนิสด ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ม.ค. –  ก.ย. ปี 

2558 

กระแสเงนิสดจากการดําเนินงาน         

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิสาํหรับปี (230,894,956.31) (333,937,771.51) (442,480,792.58) (84,218,241.37) 

ปรับกระทบกําไร (ขาดทนุ) สทุธิเป็นเงินสดสทุธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน     

ค่าเสื�อมราคาและรายจ่ายตัดบญัชี 77,259,824.20 72,092,376.36 69,655,559.50 48,211,398.83 

ค่าความนิยมตดับญัชี 594,087.54 - - - 

หนี �สงสญัจะสญู 76,952,613.00 1,543,045.18 - - 

รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ตดับัญชี 992,663.52 992,663.52 992,663.52 536,570.42 

รายจ่ายโครงการเหมืองแร่ทองคําตัดบญัชี 32,526,405.84 4,199,937.61 - - 

ขาดทนุจากการลดมลูค่าของสนิค้าคงเหลอื (กลบัรายการ) 3,248,547.17 - - - 

ขาดทนุจากการตีราคาสนิค้าลดลง - 490,186.30 123,062,758.13 - 

ขาดทนุ (กําไร) จากการจําหน่ายสนิทรัพย์ถาวรและสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (7,788,318.23) (51,034,615.49) - 19,191.26 

ขาดทนุจากการตดัจ่ายสนิทรัพย์ถาวร - 4,018,943.39 179,655.36 - 

ขาดทนุ (กําไร) จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ - (228,273,947.10) - - 

ขาดทนุ (กําไร) จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ �น (54,142,954.68) 112,143,421.51 8,356,003.65 (14,367,672.40) 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (กลบัรายการ) 3,835,096.03 6,323,746.00 3,645,540.99 2,045,295.00 

ประมาณการค่าภาคหลวง สปก - 2,456,622.90 12,674,410.92 - 

ดอกเบี �ยรับ (175,333.04) (375,193.27) (6,143,757.92) (8,014,237.88) 



 

งบกระแสเงนิสด ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ม.ค. –  ก.ย. ปี 
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ปรับปรุงดอกเบี �ยจ่ายตามแผนฟื�นฟู - - - (13,087,674.21) 

ดอกเบี �ยจ่าย 126,671,437.43 88,105,049.86 91,094,764.82 1,112,785.63 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั - 93,524,297.38 - 3,516,195.50 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตดับญัชี - 7,840,379.57 - - 

 29,079,112.47 (219,890,857.79) (138,963,193.61) (64,246,389.22) 

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพ ิ�มข ึ �น) ลดลง     

ลกูหนี �การค้า (65,329,542.67) 24,754,593.28 (4,016,232.70) 1,451,813.03 

ลกูหนี �อื�น 502,401.75 (1,785,253.42) 1,408,920.12 (15,299,391.11) 

เงินทดรองจ่าย - กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 647,350.00 - - - 

สนิค้าคงเหลอื - สทุธิ 54,301,699.59 (169,438,081.14) (80,695,572.06) 131,437,634.10 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื�น 2,723,842.21 (69,302,616.78) 53,892,733.50 6,508,621.24 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื�น (261,805.84) (6,438,041.25) (14,797,723.74) (6,856,240.60) 

หนี �ส ินจากการดําเนินงานเพิ�มข ึ �น (ลดลง)     

เจ้าหนี �การค้าอื�น (7,924,848.69) (32,062,828.03) 23,961,077.21 (15,138,637.90) 

เจ้าหนี �อื�นและหนี �สนิหมนุเวียนอื�น (27,263,883.09) 11,312,865.35 (21,102,093.41) 20,807,122.07 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (4,052,446.02) (784,150.00) (865,723.00) (472,960.00) 

หนี �สนิไม่หมุนเวียนอื�น 870,200.56 5,064,369.19 2,164,458.31 372,897.22 

เงนิสดสุทธ ิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน (16,707,919.73) (458,570,000.59) (179,013,349.38) 58,564,468.83 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินลงทนุระยะยาวอื�น - เงินฝากธนาคารที�ติดภาระคํ �าประกนั (เพิ�มขึ �น) ลดลง (12,081.37) 521,115.39 (7,459.16) (3,421,073.82) 
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เงินสดจ่ายโครงการเหมืองทองคํา - (29,669,158.89) - (485,152.07) 

เงินสดจ่ายโครงการเหมืองในลาว (18,169,175.93) (47,852,079.33) (30,502,675.22) 47,318,433.50 

สว่นของผู้ถือหุ้นสว่นน้อยจากการซื �อเงินลงทนุในบริษัทย่อย - 23,829,531.08 - - 

เงินสดจ่ายในการซื �อที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ (24,509,939.26) (88,754,767.51) (3,633,741.94) (5,957,404.31) 

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ 8,856,244.00 83,065,233.64 - 1,144,766.36 

เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุ - 720,000,000.00 - - 

เงินสดจ่ายในการซื �อสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน (44,158.88) - (51,380.00) (39,316.00) 

รับดอกเบี �ย 124,040.27 375,193.27 278,840.12 87,888.56 

เงนิสดสุทธ ิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (33,755,071.17) 661,515,067.65 (33,916,416.20) 38,648,142.22 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั �นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ �น (ลดลง) 9,053.72 (24,989,336.92) - - 

เงินกู้ยืมระยะสั �นจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกนัเพิ�มขึ �น (ลดลง) - - 7,747,000.00 (7,847,000.00) 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกนัเพิ�มขึ �น (ลดลง) 75,948.55 - - (1,562,000.00) 

หนี �สนิตามสญัญาเช่าการเงินเพิ�มขึ �น (ลดลง) (6,223,842.94) (5,823,999.08) (3,689,598.46) (1,720,561.23) 

จ่ายดอกเบี �ย (3,487,004.79) (2,617,860.95) (414,808.10) (168,450.28) 

เงนิสดสุทธ ิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจดัหาเงนิ  (9,625,845.46) (33,431,196.95) 3,642,593.44 (11,298,011.51) 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี�ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (194,087.31) (494,440.27) 309.63 7,782.72 

เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสดเพิ�มข ึ �น (ลดลง) สุทธ ิ (60,282,923.67) 169,019,429.84 (209,286,862.51) 85,922,382.26 

เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสดต้นงวด 106,020,620.86 45,737,697.19 214,757,127.03 5,470,264.52 

เงนิสดและรายการเท ียบเท่าเงนิสดปลายงวด 45,737,697.19 214,757,127.03 5,470,264.52 91,392,646.78 



 

 

 

1.4 อตัราส่วนทางการเงิน 

 

อ ัตราส่วนทางการเงนิ  หน่วย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ม.ค. –  ก.ย. ปี 

2558 

 อ ัตราส่วนวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงนิ (Liquidity Ratios)            

  เงินทนุหมนุเวียน  ล้านบาท (1,476.46) (1,326.08) (1,713.94) (1,716.91) 

 อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน  เท่า 0.23 0.37 0.25 0.24 

 อตัราสว่นสนิทรัพย์คลอ่งตวั  เท่า 0.04 0.10 - 0.07 

 อ ัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธ ิภาพในการดําเนินงาน (Activity Ratios)       

 อตัราสว่นการหมนุของลกูหนี �การค้า  เท่า 35.43 6.05 21.73 41.23 

 ระยะเวลาเก็บหนี �โดยเฉลี�ย  วนั 10.30 60.37 16.80 8.73 

 อตัราสว่นการหมนุของสนิค้าคงเหลอื  เท่า 1.54 0.20 0.11 0.34 

 ระยะเวลาในการขายสนิค้าโดยเฉลี�ย  วนั 236.73 1,792.27 3,476.02 1,048.59 

 อตัราสว่นการหมนุเวียนของเจ้าหนี �การค้า  เท่า 12.13 2.86 0.29 1.11 

 ระยะเวลาชําระหนี �เฉลี�ย  วนั 30.09 127.73 1,272.55 325.65 

 อ ัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)       

 อตัรากําไรขั �นต้นต่อยอดขาย  % 40.72 (12.33) 6.41 8.57 

 อตัรากําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขาย  % 0.93 (33.23) (387.02) (49.69) 

 อตัรากําไรสทุธิต่อยอดขาย  % (23.63) (426.95) (782.45) (52.59) 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์  เท่า (0.13) (0.22) (0.30) (0.06) 
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 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร  เท่า (0.37) (0.60) (0.84) (0.07) 

 อตัราผลตอบแทนจากสว่นของเจ้าของ  เท่า N/A N/A N/A N/A 

 อตัราผลตอบแทนจากทนุการดําเนินงาน  เท่า N/A N/A N/A N/A 

 อ ัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios)       

 อตัราสว่นการหมนุของสนิทรัพย์  เท่า 0.55 0.05 0.04 0.12 

 อตัราสว่นการหมนุของสนิทรัพย์ถาวร  เท่า 1.57 0.13 0.11 0.33 

 อตัราสว่นการหมนุของสว่นของเจ้าของ  เท่า (3.48) (0.13) (0.06) (0.15) 

 อ ัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงนิ (Financial Policy Ratios)       

 อตัราสว่นหนี �สนิต่อสนิทรัพย์รวม  เท่า 1.16 1.35 1.73 1.85 

 อตัราสว่นความสามารถในการชําระดอกเบี �ย  เท่า 0.07 (0.29) (2.40) (73.67) 

 อตัราสว่นหนี �สนิต่อสว่นของเจ้าของ  เท่า (7.33) (3.88) (2.37) (2.17) 



 

2. การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานที�ผ่านมา 

 

2.1 รายได้จากการดําเนินงาน 
 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายหินแอนดีไซด์สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� �0 กนัยายน ���8 และ �� ธันวาคม ���� มี

จํานวนเงินประมาณ 35.15 และ ��.�� ล้านบาทตามลําดบั ปรับเพิ�มประมาณร้อยละ 25.71 และ �.�� ตามลาํดบัเมื�อ

เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที�มีรายได้จากการขายหินแอนดีไซด์จํานวนเงิน 27.96 และ ��.�� ล้านบาทตามลาํดบั 

สาเหตหุลกั ได้แก่ ความต้องการเพิ�มขึ �นของหินแอนดีไซด์ในโครงการซ่อมแซมถนนของภาครัฐ 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายทองคําและทองแดงสาํหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2558 มี

จํานวนเงินประมาณ 125 ล้านบาท ปรับเพิ�มประมาณร้อยละ 1,043.57 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที�มีรายได้จาก

การขายทองคําและทองแดงจํานวนเงิน 18.91 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาคารพาณิชย์โครงการ The Bay สาํหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 

กนัยายน 2558 เป็นจํานวนเงินประมาณ 56.17 ล้านบาท ทั �งนี �จะยงัคงทยอยขายในไตรมาสต่อไป 

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายทองคําและทองแดงสาํหรับปีสิ �นสดุวันที� �� ธันวาคม ���� มีจํานวนเงินประมาณ 

��.�� ล้านบาท ปรับลดลงจากปีก่อนร้อยละ ��.�� เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที�มีรายได้จากการขายทองคําและ

ทองแดงเป็นจํานวนเงิน ��.�� ล้านบาท สาเหตเุนื�องจากบริษัทฯ ยงัคงปิดกิจการชั�วคราวของเหมืองแร่ทองคํา จ.เลย 

เนื�องจากมีกลุม่ผู้คัดค้านการทําเหมืองจํานวนหนึ�ง ในตําบลเขาหลวง อําเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ได้จัดกลุม่ชุมนมุและปิด

กั �นถนนสาธารณะและจัดสร้างสิ�งกีดขวางทางเข้าออกของเหมือง 

  

2.2 ค่าใช้จ่าย 

 

ต้นทุนการขายหินแอนดีไซด์  

ต้นทนุการขายหินแอนดีไซด์ สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� �0 กนัยายน ���8 และวนัที� �� ธันวาคม ���� มีจํานวนเงิน

ประมาณ 18.15 และ ��.�� ล้านบาทตามลาํดบั ปรับตวัเพิ�มขึ �นประมาณร้อยละ 35.71 และ ��.�� ตามลาํดบัเมื�อเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที�มีต้นทนุการขายหินแอนดีไซด์จํานวนเงิน 13.37 และ ��.�� ล้านบาทตามลําดบั ซึ�งจะมีสดัส่วน

สอดคล้องสมัพนัธ์กบัรายได้จากการขายหินแอนดีไซด์ที�เพิ�มขึ �น 

ต้นทุนการขายทองคําและทองแดง 

ต้นทนุการขายทองคําและทองแดง สาํหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2558 มีจํานวน

ประมาณ 128.27 ล้านบาท ปรับตวัเพิ�มขึ �นประมาณร้อยละ 330.86 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที�มีต้นทนุการขาย

ทองคําและทองแดง 29.77 ล้านบาท ซึ�งจะมีสดัส่วนสอดคล้องสมัพนัธ์กบัรายได้จากการขายทองคําและทองแดง ในขณะ



 

ที� ต้นทนุการขายทองคําและทองแดงสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� �� ธันวาคม ���� มีจํานวนเงินประมาณ ��.�� ล้านบาท 

ปรับตวัลดลงประมาณร้อยละ ��.� เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที�มีต้นทนุการขายทองคําและทองแดงจํานวน 

��.�� ล้านบาท ซึ�งสดัสว่นจะเป็นไปตามปริมาณการขาย 

ต้นทนุการขายอาคารพาณิชย์โครงการ The Bay 

ต้นทนุการขายอาคารพาณิชย์ สําหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2558 มีจํานนเงินประมาณ 

35.14 ล้านบาท เป็นต้นทนุสาํหรับอาคารพาณิชย์ที�ได้มีการโอนขายในรอบระยะเวลาดงักลา่ว 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   

ค่าใช้จ่ายในการบริหารที�เกิดขึ �นสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2558 และวนัที� �� ธันวาคม ���� มีจํานวนเงิน

ประมาณ 167.02 และ ���.�� ล้านบาท ตามลาํดบั ปรับตวัลดลงประมาณร้อยละ 6.57 และ ��.�� ตามลําดบัเมื�อเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที�มีค่าใช้จ่ายจํานวนเงิน 178.77 และ ���.�� ล้านบาทตามลาํดบั สาเหตหุลกัที�ลดลงเนื�องจาก

การปิดดําเนินกิจการชั�วคราวของเหมืองทองคํา 

 

2.3 ขาดทนุสทุธิ 
 

ขาดทนุสทุธิของบริษัทที�เกิดขึ �นสาํหรับปีรอบระยะเวลาเก้าเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2558 มีจํานวนเงิน

ประมาณ 78.92 ล้านบาท ขาดทนุลดลงประมาณร้อยละ 63.30 เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที�มีผลขาดทนุสทุธิ 

215.03 ล้านบาท สาเหตหุลกัเกิดจากการปลดภาระดอกเบี �ยเงินกู้ ระหว่างกาลของเจ้าหนี �เงินกู้ตามแผนฟื�นฟกูิจการ มูลค่า

ประมาณ 84.31 ล้านบาท ในขณะที� ขาดทนุสทุธิของบริษัทที�เกิดขึ �นสาํหรับปีสิ �นสดุวนัที� �� ธันวาคม ���� มีจํานวนเงิน

ประมาณ ���.�� ล้านบาท ขาดทนุเพิ�มขึ �นประมาณร้อยละ ��.� เมื�อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนที�มีผลขาดทนุสทุธิ 

���.�� ล้านบาท เนื�องจากในปี ���� บริษัทยงัคงต้องบนัทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาํหรับเหมืองทองคําถึงแม้จะปิดกิจการ

ชั�วคราว เช่น เงินเดือนพนกังาน ค่าเสื�อมราคา ดอกเบี �ยเงินกู้ยืมต่างประเทศ 

 

3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที� �� ธันวาคม ���� แสดงหนี �สินหมุนเวียนสงูกว่าสินทรัพย์

หมนุเวียนเป็นจํานวน 1,713.95 ล้านบาท และ ���.��  ล้านบาท ตามลาํดบั มีผลขาดทนุสะสมเกินทนุจํานวน 1,023.83 

ล้านบาท ���.�� ล้านบาท ตามลําดับ เนื�องจากเหตุผลหลายประการ เช่น ความล่าช้าในการอนุญาตประทานบัตรใหม่ 

รวมทั �งค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมการใช้พื �นที�ที�สงูกว่าที�กําหนดไว้ในการขอสมัปทานครั �งแรก และการไม่ปฏิบัติตาม

สญัญาสง่ออกทองคํา ซึ�งอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีสาระสาํคญัเกี�ยวกบัความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื�อง  



 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที� �� กันยายน ���� แสดงหนี �สินหมุนเวียนสงูกว่าสินทรัพย์

หมนุเวียนเป็นจํานวน 1,716.91 ล้านบาท และ 283.33 ล้านบาท ตามลาํดับ มีผลขาดทุนสะสมเกินทุนจํานวน 1,102.75 

ล้านบาท 94.91 ล้านบาท ตามลําดับ เนื�องจากเหตุผลหลายประการ เช่น ความล่าช้าในการอนุญาตประทานบัตรใหม่ 

รวมทั �งค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมการใช้พื �นที�ที�สงูกว่าที�กําหนดไว้ในการขอสมัปทานครั �งแรก และการไม่ปฏิบัติตาม

สญัญาสง่ออกทองคํา ซึ�งอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีสาระสาํคญัเกี�ยวกบัความสามารถในการดําเนินงานต่อเนื�อง 

อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารเชื�อมั�นว่าการจดัทํางบการเงินตามข้อสมมติฐานว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะดําเนินงาน

อย่างต่อเนื�องนั �นเหมาะสม เนื�องจากบริษัทและบริษัทย่อย ได้กําหนดแผนการปรับปรุงโครงสร้างการดําเนินงานของกลุ่ม

บริษัททั �งระบบโดยมีเงินทุนซึ�งประกอบด้วย เงินสด สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ที�ดี สิทธิในการทําประโยชน์ และสมัปทาน

เหมือง เพียงพอต่อการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานให้เกิดกําไรและเพียงพอต่อการชําระหนี �ให้แก่เจ้าหนี �ในการ

ดําเนินการในอนาคตได้ นอกจากนี � บริษัทได้ยื�นขอฟื�นฟตู่อศาลล้มละลายกลาง ซึ�งที�ประชุมเจ้าหนี �มีมติอนุมัติแผนฟื�นฟู

และศาลล้มละลายกลางมีมติเห็นชอบแล้ว 

 

 

3.1 สนิทรัพย์ 

 ณ สิ �นไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 1,292.82 ล้านบาท ลดลงจํานวน 110.73 

ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 7.89 จากปี 2557 มีสาเหตหุลกั ได้แก่ 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลอื ณ วนัที� �0 กนัยายน ���8  เท่ากบั 91.39 ล้านบาท เพิ�มขึ �น

อตัราร้อยละ 1,570.72 เมื�อเทียบกบั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ซึ�งมีจํานวนเงินประมาณ 5.47 ล้านบาท 

เนื�องจากมีขายสนิแร่ทองคําและทองแดง รวมทั �งการขายอสงัหาริมทรัพย์-โครงการเดอะเบย์ จังหวดัภูเก็ต 

 ลกูหนี �การค้าคงเหลอื ณ วนัที� �0 กนัยายน ���8 เท่ากบั 3.07 ล้านบาท ลดลง 1.63 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา

ร้อยละ 34.73 ลดลงเมื�อเทียบกบั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ซึ�งมีจํานวนเงินประมาณ 4.7 ล้านบาท การ

ปรับตวัลดลง เนื�องจากความสามารถในการเก็บเงินค่าขายหินแอนดีไซด์ช้าลง 

 สนิค้าคงเหลอื ณ วนัที� �0 กนัยายน ���8 เท่ากบั 360.78 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 26.70 เมื�อ

เทียบกบั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ซึ�งมีจํานวนเงินประมาณ 492.21 ล้านบาท เนื�องจากการขายสนิแร่

ทองคําและทองแดง 

 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ ณ วนัที� �0 กนัยายน ���8 เท่ากับ 467.88 ล้านบาท ลดลง 35.53 ล้านบาท 

คิดเป็นอตัราร้อยละ 7.06 เมื�อเทียบกบั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ซึ�งมีจํานวนเงินประมาณ 503.41 ล้าน

บาท เนื�องจากการตัดค่าเสื�อมราคา  

 

 ณ สิ �นปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสนิทรัพย์รวมจํานวน 1,403.55 ล้านบาท ลดลงจํานวน 272.14 ล้านบาท

หรือลดลงร้อยละ 16.24 จากปี 2556  มีสาเหตหุลกั ได้แก่ 



 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลอื ณ วนัที� �� ธันวาคม ����  เท่ากบั �.�� ล้านบาท ลดลงอตัรา

ร้อยละ ��.�� เมื�อเทียบกบั ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� ซึ�งมีจํานวนเงินประมาณ ���.�� ล้านบาท เนื�องจาก

มีการลงทนุโครงการเหมืองในลาว ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสํานกังาน และค่าใช้จ่ายในการพฒันาโครงการ

อสงัหาริมทรัพย์ที�จงัหวดัตากและจงัหวดัภูเก็ต 

 ลกูหนี �การค้าคงเหลอื ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� เท่ากบั �.�� ล้านบาท เพิ�มขึ �น �.� ล้านบาท คิดเป็นอตัรา

ร้อยละ ���.�� เพิ�มขึ �นเมื�อเทียบกบั ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� ซึ�งมีจํานวนเงินประมาณ �.� ล้านบาท 

เนื�องจากการปรับตวัเพิ�มขึ �นของการขายหินแอนดีไซด์ เพื�องานซ่อมแซมถนนและทางรถไฟ 

 สนิค้าคงเหลอื ณ วันที� �� ธันวาคม ���� เท่ากบั ���.�� ล้านบาท ลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ �.�� เมื�อ

เทียบกบั ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� ซึ�งมีจํานวนเงินประมาณ ���.�� ล้านบาท เนื�องจากการปรับมูลค่าของ

สนิค้าคงเหลอืและการขายสนิค้า 

 รายจ่ายโครงการเหมืองในลาว ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� เท่ากบั ��.�� ล้านบาท เพิ�มขึ �น ��.�� ล้านบาท 

คิดเป็นอตัราร้อยละ ��.�� เมื�อเทียบกบั ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� ซึ�งมีจํานวนเงินประมาณ ��.�� ล้าน

บาท เนื�องจากได้มีการสํารวจแหลง่แร่อย่างต่อเนื�อง 

 ที�ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� เท่ากบั ���.�� ล้านบาท ลดลง ���.�� ล้าน

บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ ��.�� เมื�อเทียบกบั ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� ซึ�งมีจํานวนเงินประมาณ ���.�� 

ล้านบาท เนื�องจากการตดัค่าเสื�อมราคา และสว่นหนึ�งที�ดินจังหวดัตาก ได้โอนมาเป็นอสงัหาริมทรัพย์

ระหว่างพฒันา ภายใต้ชื�อบญัชีสนิค้าคงเหลอื 

  

 

3.2 หนี �สนิ 

 ณ สิ �นไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี �สินรวมจํานวน 2,395.57 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 

จํานวน 31.81 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 1.31 โดยมีสาเหตหุลกั ได้แก่ 

 เงินกู้ยืมที�ผิดนดัชําระหนี � ณ วนัที� �0 กนัยายน ���8 เท่ากบั 829 ล้านบาท ลดลง 19.99 ล้านบาท คิดเป็น

อตัราร้อยละ 2.35 เมื�อเทียบกบั ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 ซึ�งมีจํานวนเงินประมาณ 849 ล้านบาท เนื�องจาก

อตัราแลกเปลี�ยนต่างประเทศ 

 ประมาณการค่าเสยีหายที�คู่สญัญาเรียกร้องจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาส่งมอบทองคํา ณ วนัที� �0 

กนัยายน ���8 เท่ากบั 906.42 ล้านบาท ลดลง 7.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.83 เมื�อเทียบกบั ณ วนัที� 31 

ธันวาคม 2557 ซึ�งมีจํานวนเงินประมาณ 913.96 ล้านบาท เนื�องจากอตัราแลกเปลี�ยนต่างประเทศ 

 



 

 ณ สิ �นปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี �สินรวม จํานวน 2,427.39 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 170.34 ล้านบาท

หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ  7.55 จากปี 2556 โดยมีสาเหตหุลกั ได้แก่ 
 

 เจ้าหนี �อื�น ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� เท่ากบั ��.�� ล้านบาท เพิ�มขึ �น ��.�� ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 

��.�� เมื�อเทียบกบั ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� ซึ�งมีจํานวนเงินประมาณ ��.�� ล้านบาท เกิดจากการค้าง

จ่ายเงินเดือนของผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ทุ่งคํา จํากดั รวมทั �งค่าจ้างผู้รับเหมาขดุระเบิด สนิแร่ 

เหมืองหินแอนดีไซด์ 

 เงินกู้ยืมที�ผิดนดัชําระหนี � ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� เท่ากบั ���.� ล้านบาท เพิ�มขึ �น ��.�� ล้านบาท คิด

เป็นอตัราร้อยละ ��.�� เมื�อเทียบกบั ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� ซึ�งมีจํานวนเงินประมาณ ���.�� ล้านบาท 

เนื�องจากการบนัทกึดอกเบี �ยค้างชําระของเจ้าหนี �เงินกู้ต่างประเทศ 

 ประมาณการค่าเสยีหายที�คู่สญัญาเรียกร้องจากการไม่ปฏิบตัิตามสญัญาส่งมอบทองคํา ณ วนัที� �� 

ธันวาคม ���� เท่ากบั ���.�� ล้านบาท เพิ�มขึ �น �.�� ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ �.�� เมื�อเทียบกบั ณ วนัที� 

�� ธันวาคม ���� ซึ�งมีจํานวนเงินประมาณ ���.�� ล้านบาท เนื�องจากการปรับเพิ�มของอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศ 

 

   

3.3 สว่นของผู้ถือหุ้น 

ณ สิ �นปี 2556, 2557 และสิ �นไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจํานวน 581.35 

ล้านบาท 1,023.83 ล้านบาท และ 1,102.75 ล้านบาท ตามลาดบั การลดขึ �นของสว่นของผู้ถือหุ้นดังกลา่วเกิดจากการรับรู้

ผลขาดทนุจากการดําเนินงานปกติเป็นหลกั นอกจากนี �ในปี 2557 มีการรับรู้ผลขาดทนุจากการตีราคาสินค้าคงเหลอืลดลง 

จํานวน ���.�� ล้านบาท 

 

4. กระแสเงนิสดและสภาพคล่อง 
 

กระแสเงนิสดจากการดําเนินงาน 

สาํหรับปีรอบระยะเวลาเก้าเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสทุธิ 

จํานวน 58.56 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจาก บริษัท ทุ่งคํา สามารถเริ�มจําหน่ายขายแร่ทองคําและทองแดงได้ตามปกติอีก

ครั �ง ทําให้ปริมาณสินค้าคงเหลือ – สทุธิมีจํานวนลดลง สําหรับปี ���� บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสทุธิ 

จํานวน (���.��) ล้านบาท เนื�องจากปี ���� บริษัท ทุ่งคํา ยังคงไม่สามารถขายแร่ทองคําและทองแดงได้ตามปกติ ซึ�ง

ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์มีกลุ่มต่อต้านการทําเหมือง จนนําไปสู่การปิดเหมืองชั�วคราว ส่งผลให้มีผลขาดทุนและ

กระแสเงินสดจากการดําเนินงานติดลบ 

 

 



 

กระแสเงนิสดจากการลงทุน 

สาํหรับปีรอบระยะเวลาเก้าเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2558  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนสทุธิ 

จํานวน �8.65 ล้านบาท เนื�องจากเงินสดจ่ายโครงการเหมืองในลาวจํานวน 47.32 ล้านบาท สาํหรับในปี ����  บริษัทฯ มี

กระแสเงินสดใช้ไปในการลงทนุสทุธิ จํานวน (��.��) ล้านบาท โดยหลกัใช้ไปเพื�อการลงทนุสาํรวจแหล่งแร่ในประเทศลาว 

กระแสเงนิสดจากการจดัหาเงนิ 

สําหรับปีรอบระยะเวลาเก้าเดือนสิ �นสดุวันที� 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงินสทุธิ 

จํานวน (11.29) ล้านบาท สาเหตุการคืนเงินกู้ยืมกรรมการ สําหรับในปี ���� บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

สทุธิ จํานวน �.�� ล้านบาท โดยหลกัมาจากการกู้ยืมเงินกรรมการ ทั �งนี �กระแสเงินสดจากการจดัหาเงินดังกล่าว ใช้ไปเพื�อ

ชําระค่าภาคหลวงแร่ 

 

 

5. อัตราส่วนทางการเงนิท ี�ส ําคัญ 
 

 อัตราการหมุน เวียนของลูกหนี � (Receivable Turnover Ratio) สําหรับปี ���� มีจํานวน ��.�� ครั �ง เพิ�ม

สงูขึ �นเมื�อเทียบกับปี ���� ที�มีจํานวน �.�� ครั �ง แสดงว่าการเก็บหนี �และนโยบายการให้สินเชื�อของบริษัทมีประสทิธิภาพ

มากขึ �น อย่างไรก็ตามในส่วนเฉพาะของบริษัท ทุ่งคํา นั �น มีลกูหนี �รายใหญ่รายหนึ�งที�ค้างชําระหนี �มาตั �งแต่ ปี ���� โดย

บริษัทมีการติดตามหนี �อย่างต่อเนื�อง แต่เนื�องจากลกูหนี �มีปัญหาด้านการเงินขาดสภาพคลอ่ง ในปีเดียวกนับริษัทจงึได้ตั �ง

ค่าเผื�อหนี �สงสยัจะสญูไว้เต็มจํานวนตามมูลหนี �ที�ค้างชําระไว้ที� �4.86 ล้านบาท  ต่อมาบริษัทได้ดําเนินการฟ้องร้องลูกหนี �

รายนี � ซึ�งปัจจุบันคดีนี �ศาลได้ตัดสินแล้วว่าให้ลกูหนี �ชําระหนี �ที�คงค้างทั �งหมดพร้อมดอกเบี �ย สําหรับปีรอบระยะเวลาเก้า

เดือนสิ �นสดุวันที� 30 กนัยายน 2558 บริษัทมีอตัราการหมนุเวียนของลกูหนี �เพิ�มขึ �นเป็นจํานวน 41.23 ครั �ง แสดงในเห็นถึง

ประสทิธิภาพในการบริหารจดัการลกูหนี �ของบริษัทที�ดีขึ �นอย่างต่อเนื�อง 

 ระยะเวลาในการเก็บหนี �โดยเฉลี�ย ของปี ���� และ ปี ���� เป็น ��.�� วนั และ ��.�� วนั ตามลาํดบั โดย

ระยะเวลาเก็บหนี �ในปี ���� ลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัย เนื�องจากบริษัทฯ ได้ควบคุมและติดตาม และบริหารระยะเวลา

เก็บหนี �ให้อยู่ในระดบัที�เหมาะสม สาํหรับปีรอบระยะเวลาเก้าเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2558 บริษัทมีระยะเวลาในการ

เก็บหนี �โดยเฉลี�ยดีขึ �นเหลือเพียง 8.73 วัน แสดงในเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลกูหนี �ของบริษัทที�ดีขึ �นอย่าง

ต่อเนื�องเช่นกนั 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร  (Fixed Assets Turnover Ratio) การใช้สินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ 

สําหรับปี ���� ก่อให้เกิดยอดขาย �.�� ครั �ง ซึ�งลดลงเมื�อเทียบกับปี ���� ที�มีจํานวน �.�� ครั �ง แสดงว่าปี ���� 

ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ ก่อให้เกิดยอดขายตํ�าลง สําหรับปีรอบระยะเวลาเก้าเดือนสิ �นสดุวันที� 30 

กนัยายน 2558 บริษัทมีอตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ถาวรที�สงูขึ �นเป็น 0.33 ครั �ง  สาเหตหุลกัยอดขายเพิ�มมากขึ �นโดย

มาจาก บริษัท ทุ่งคํา สามารถเริ�มจําหน่ายขายแร่ทองคําและทองแดงได้ตามปกติอีกครั �ง 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover Ratio) การใช้สินทรัพย์รวมของบริษัทและ

บริษัทย่อยสาํหรับปี ���� ก่อให้เกิดยอดขาย �.�� ครั �ง ลดลงเมื�อเทียบกบัปี ���� ที�มีจํานวน �.�� ครั �ง แต่ไม่มากนกั ซึ�ง

บริษัทฯ อาจลดจํานวนสินทรัพย์รวมโดยจําหน่ายสินทรัพย์ที�ไม่ได้ใช้งานออกไป สําหรับปีรอบระยะเวลาเก้าเดือนสิ �นสดุ



 

วันที� 30 กันยายน 2558 บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรที�สงูขึ �นเป็น 0.12 ครั �ง  สาเหตุหลกัยอดขายเพิ�ม

มากขึ �นโดยมาจาก บริษัท ทุ่งคํา สามารถเริ�มจําหน่ายขายแร่ทองคําและทองแดงได้ตามปกติอีกครั �งเช่นกนั 

 

 

6. ปัจจยัท ี�มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคต 
 

 ในการดําเนินธุรกิจเหมืองแร่ ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยจะขึ �นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจและ

สงัคม และข้อกําหนดกฎหมายเป็นสําคัญ ซึ�งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ที�บริษัทไม่สามารถควบคุมได้คือ

  

 1.1 ปัจจยัจากการผนัผวนอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทย่อยมีการซื �อขายแร่ทองคําทองแดงและ

การกู้ยืมเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ สว่นใหญ่เป็นการซื �อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สง่ผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท 

จากปัจจยัดังกล่าว ซึ�งบริษัทได้มีแนวทางลดความเสี�ยงโดยการทําสญัญาซื �อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Hedging 

Future)  

 1.2 ปัจจยัทางด้านสงัคม การดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางสงัคมที�ดําเนินมา

ตั �งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 กรณีกลุม่ชาวบ้านรวมตวักนัคดัค้านและต่อต้านการทําเหมือง ทําให้บริษัทไม่สามารถขนแร่ที�

มีอยู่ออกจําหน่ายได้จนกระทั�งนําไปสู่การปิดเหมืองชั�วคราวของบริษัท ส่งผลกระทบฐานะการเงินโดยตรง และจากการ

คาดการณ์คาดว่าสถานการณ์จะฟื�นตัวกลบัมาดีขึ �นได้ในช่วงปลายปี 2557 อย่างไรก็ตามจากปัจจัยดังกล่าว บริษัทและ

บริษัทย่อยได้มีการกระจายความเสี�ยง โดยการขยายการลงทนุในธุรกิจอื�น  

 1.3  ปัจจัยทางด้านข้อกําหนดกฎหมาย บริษัทและบริษัทย่อยมีการสํารวจแหล่งแร่หลายแห่ง และได้ยื�นคําขอ

ประทานบตัรต่อกรมอุตสาหกรรมพื �นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) การจดัทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อม การ

ขอความเห็นชอบจากองค์การบริหารส่วนตําบล การขออนุญาตใช้พื �นที�จากกรมป่าไม้ รวมทั �งการสร้างความเข้าใจกับ

ชุมชนโดยรอบ เนื�องจากการขอประทานบัตรเหมืองแร่บางแปลงมีราษฎรในพื �นที�บางกลุ่มเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐ

ชะลอการให้ประทานบัตรใหม่แก่บริษัทย่อย สง่ผลกระทบต่อกระบวนการผลิตต้องชะลอออกไป ซึ�งในขณะนี �บริษัทกําลงั

เร่งดําเนินการให้ได้รับประทานบตัร เพื�อให้กระบวนการผลติสามารถดําเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื�อง  

 นอกจากขั �นตอนการขอประทานบตัรที�ต้องใช้เวลานาน ในสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินการของรัฐยังมีค่าใช้จ่าย

ที�เกี�ยวข้อง ได้แก่ ค่าธรรมเนียมอาชบัตรพิเศษและค่าใช้จ่ายเบื �องต้นอื�นๆ ค่าธรรมเนียมขอประทานบัตร และผลประโยชน์

ที�จ่ายให้แก่กรมอตุสาหกรรมพื �นฐานและการเหมืองแร่ ซึ�งถือเป็นค่าใช้จ่ายที�สงู โดยเฉพาะค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียม

การใช้พื �นที� 

 



 

สิ�งที�สง่มาด้วย � 



 
 

BROKER 

ผู้ฝากเลขที�  ช ื�อบร ิษัท  ผู้ฝากเลขที�  ชื�อบร ิษัท 

002 บริษัทหลักทรัพ ย์ ทสิโก้ จ ํากัด   029 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ กรุงศรีอยธุยา จาํกัด (มหาชน) 

003 บริษัทหลักทรัพ ย์ คนัทรี�  กรุ๊ ป จ ํากดั  (มหาชน)  030 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ ไอ วี โกลบอล จาํก ัด (มหาชน) 

004 บริษัทหลักทรัพ ย์ ดบี ีเอส วคิเคอ ร์ส (ประเทศไทย) จ ํากัด   032 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ เคทีบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด     

005 บริษัทหลักทรัพ ย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ํากัด (มหาชน) 034 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

006 บริษัทหลักทรัพ ย์ ภทัร  จ ํากดั   (มหาชน) 038 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ เออีซ ีจ ํากัด  (มหาชน)           

007 บริษัทหลักทรัพ ย์ ซไีอเอ ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั  048 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ ไอร่า จ ํากัด  (มหาชน) 

008 บริษัทหลักทรัพ ย์ เอเช ีย พลัส จ ํากัด (มหาชน)  051 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ เอสบไีอ ไท ย ออนไลน์ จ ํากัด  

010 บริษัทหลักทรัพ ย์ เมอร์ริล ลนิช์ (ประเทศไทย) จ ํากัด   200 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ เมย์แบงก์ ก ิมเอ ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

011 บริษัทหลักทรัพ ย์ กสิกรไทย จาํกัด (มหาชน) 211 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ ยบูีเอ ส (ประเทศไทย) จํากดั  

013 บริษัทหลักทรัพ ย์ เคจีไอ  (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  213 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ เอเช ีย เวลท์ จ ํากัด 

014 บริษัทหลักทรัพ ย์ โนมรูะ พฒันสิน จ ํากัด (มหาชน)  224 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ บวัหลวง จํากัด (มหาชน) 

015 บริษัทหลักทรัพ ย์ แอพเพ ิล เวลธ์ จ ํากดั (มหาชน) 225 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ํากัด  

016 บริษัทหลักทรัพ ย์ธนชาต จาํกัด  (มหาชน) 229 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั 

019 บริษัทหลักทรัพ ย์ เคเคเทรด จาํกัด 230 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ โกลเบล็ก จ ํากัด 

022 บริษัทหลักทรัพ ย์ ทรีน ิต ี � จาํกัด 244 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จ ํากัด 

023 บริษัทหลักทรัพ ย์ไทยพาณิชย์ จ ํากดั  247 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ เครด ิต สวิส  (ประเทศไทย) จาํกัด 

026 บริษัทหลักทรัพ ย์ยูโอบ ีเคย์เฮยีน (ประเทศไทย) จ ํากัด (มหาชน) 248 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ เคที ซ ีมโิก้ จาํก ัด 

027 บริษัทหลักทรัพ ย์ อาร์ เอชบ ี(ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)   924 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ ฟินันเซ ีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

SUB BROKER  

236 ธนาคาร ท ิส โก้ จาํกัด (มหาชน) 243 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ เพ ื�อธรุกจิหลักทรัพ ย์ จาํกัด (มหาชน) 

242 บริษัทหลักทรัพ ย์ ซติ ี �คอร์ป (ประเทศไทย) จาํกัด 245 ธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน)  

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติ ี �แบงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES)  329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  

302 ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน)  330 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ �งคอร์ปอเรช ั�น จํากดั (เพ ื�อตราสารหนี �) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จ ํากัด (มหาชน) - ผู้ร ับฝากทรัพย์สนิ  334 บร ิษัทหลักทรัพ ย์ เพ ื�อธรุกจิหลักทรัพ ย์ จาํกัด (มหาชน) (ค ัสโตเดี �ยน) 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซ ี�ยงไฮ้ แบงกิ �ง คอร์ปอ เรชั� น จํากัด  336 ธนาคารเกียรตินาคนิ จาํกัด (มหาชน) 

305 ธนาคารกรุงไทย จ ํากัด (มหาชน)  337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั  (มหาชน) เพ ื�อรับฝากทรัพย์สนิ  339 ธนาคาร ทิส โก้ จาํก ัด (มหาชน) (เพื�อ รับฝากทรัพย์สนิ) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จาํกัด (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพมีอ ร์แกน เชส (เพ ื�อตราสารหน ี �) 

316 ธนาคารไอซีบีซ ี (ไทย) จ ํากดั (มหาชน) 341 บร ิษัท เงนิทุน สินอ ุตสาหกรรม จ ํากัด (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ (เพ ื�อรับฝากทรัพย์สนิ)  343 ธนาคารซไีอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

326 ธนาคารเดอะรอยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ 345 ธนาคาร ธนชาต จ ํากัด  (มหาชน) เพ ื�อรับฝากทรัพย์สิน  

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ํากัด (มหาชน) 410 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) (เพ ื�อบร ิหารเงิน) 



 

 
หนังสือมอบอาํนาจ 

สาํหรับการจองซื �อห ุ้นสามัญเพ ิ�มทุนของบริษัท ท ุ่งคาฮาเบอร์ จาํกัด (มหาชน) 
 

ทําที�................................................................ 

วนัที�............................................................... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)………………………………………………………………………………………………………………… 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เลขที�……………………………………………………………………………………………………………………………….….....………… 

       เลขประจําตวัประชาชน/เลขที�หนงัสือเดินทาง…………………………………………………………………………….………………….. 

       เลขทะเบียนนติิบคุคล....................................................................................................................................................................... 

อยู่บ้านเลขที�.......................................ตรอก/ซอย......................................................................ถนน........................................................ 

แขวง.................................................................................................เขต................................................................................................ 

จงัหวดั...............................................................ประเทศ...........................................................รหสัไปรษณีย์.......................................... 

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทุง่คาฮาเบอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) จํานวน................................................................................................. หุ้น 

มีสทิธิในการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทุนจํานวน.................................................................หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือรับรองสทิธิ 

การจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุที�ออกโดยนายทะเบียนของบริษัท 

ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................................................... 

เลขประจําตวัประชาชน/เลขที�หนงัสือเดินทาง............................................................................................................................................ 

อยู่บ้านเลขที�...............................................ตรอก/ซอย..............................................................ถนน........................................................ 

แขวง................................................................................................................เขต................................................................................. 

จงัหวดั..............................................................ประเทศ............................................................รหสัไปรษณีย์.......................................... 

เป็นผู้รับมอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบอํานาจ”) ในการจองซื �อหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน...................................หุ้น 

แทนหรือในนามของข้าพเจ้า ตลอดจนการลงนาม ทําการแก้ไขหรือเพิ�มเติมข้อความใดๆ ในใบจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุน และชําระค่าจองซื �อ

รวมถึงการกระทําอื�นใดอันจําเป็นเพื�อให้การจองซื �อหุ้นสามัญเพิ�มทุนดงักล่าวลุล่วงจนเสร็จการ หนงัสือมอบอํานาจฉบบันี �มีผลบงัคับใช้ตาม

วตัถุประสงค์ดงักลา่วข้างต้น การกระทําใดๆ ที�ผู้รับมอบอํานาจได้กระทําลงภายใต้หนงัสือมอบอํานาจฉบบันี �จะมีผลผกูพนัข้าพเจ้าเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระทําการดงักลา่วด้วยตนเอง 

 

 

 ลงชื�อ.......................................................ผู้ถือหุ้น 

                                                                                                               (........................................................) 

 

  ลงชื�อ.......................................................ผู้รับมอบอํานาจ 

                                                                                                               (........................................................) 

 

 

 

หมายเหต:ุ    โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผู้ รับมอบอํานาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอํานาจ และสําเนาบัตร 

                     ประจําตวัประชาชนของผู้มีอํานาจลงนาม พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้ รับมอบอํานาจ ซึ�งลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้อง 

สิ�งที�สง่มาด้วย � 



 

 

ใบรับรองสิทธิการจองซื�อหุน้ 

 

ออกโดย บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) ในฐานะนายทะเบียนของบริษทัและไดจ้ดัส่งไปทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้พร้อมกบัจดหมายแจง้สิทธิการจองซื�อหุน้สามญัเพิ�มทุนของบริษทั 

 

 

แผนที�สถานที�รับจองซื�อ 

บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จํากดั 

ฝ่ายปฏิบตัิการหลกัทรัพย์ 

87/2  อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั�นส์ เพลส  ชั �น 12  ถนนวิทย ุ แขวงลมุพินี 

เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330 

โทรศพัท์ (66) 0-2672-5999 ต่อ 2525 และ 2521 โทรสาร.0-2672-5929 

 

 

 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย � 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย � 



��������	ก��� / For Customer
��������ก�ก����� ��!�"��!#�ก$	�%���&�'("*

   ����/ Branch��..����...����.������/ Date����..

  %*+,/ Name/.../////////////////..
  ��12&����"$	�3*,�4�" / Registration No.(Ref.1)

                
                        

          �%��/ CHEQUE            �'("��/ CASH #��"C"�'("/ Amount ==>

%*+, "����-��1�/ Bank-Branch �!����1�%��/ Cheque No.

            
#��"C"�'("��L"M�C,�กN�/ Amount in Words

������������ก/ Deposit by���������.���.

&�'(�)�*/ Telephone����...��..������.. ���'�-./0�/ ���'�-1�-�����2��..����������.

&3'4���5-�����ก��673���'8./0�74���� -12.9��:�'7�;)�<0�;* �=ก��������3'8.�(  >'���?���?�/��/�0.@Aก�'��0ก�*��/9��:�'

������� "����/ For Bank
��������ก�ก����� ��!�"��!#�ก$	�%���&�'("*

   ����/ Branch��..����...����.������/ Date����..

 %*+,/ Name/....../////////////////..

 ��12&����"$	�3*,�4�" / Registration No.(Ref.1)

 .@�-�B'3'8����>'��.@�>��/���.40���/ / ID or Passport Number(Ref.2)

                 

          �%��/ CHEQUE            �'("��/ CASH #��"C"�'("/ Amount ==>

%*+, "����-��1�/ Bank-Branch   �!����1�%��/ Cheque No.

           
#��"C"�'("��L"M�C,�กN�/ Amount in Words

������������ก/ Deposit by���������.���.

&�'(�)�*/ Telephone����...��..������.. ���'�-./0�/ ���'�-1�-�����2��..����������.

              &3'4���5-�����ก��673���'8./0�74���� -12.9��:�'7�;)�<0�;* �=ก��������3'8.�(  >'���?���?�/��/�0.@Aก�'��0ก�*��/9��:�'

#��"C"�'(" (��2) / Amount (Baht)

#��"C"�'(" (��2) / Amount (Baht)

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

 

��������#���"��2�+ "����/ For Bank's Use

��������#���"��2�+ "����/ For Bank's Use

บริษัทหลักทรัพยโกลเบล็กจํากัด
87/2 ช้ัน 8,12 อาคารซีอารซี ออลซีซ่ันเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจําตัวผูเสียภาษี : 0105545078214

เพ่ือเขาบัญชีบริษัทหลักทรัพยโกลเบล็ก จํากัด เพ่ือการจองซื้อหุน

�

X�"��Y�ก%���&�'("����("���Z�&��(ก�� (Bill Payment Pay-In Slip)

X�"��Y�ก%���&�'("����("���Z�&��(ก�� (Bill Payment Pay-In Slip)

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย / Siam Commercial Bank  
เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 (Bill Payment)  (10/25)*

เพ่ือเขาบัญชีบริษัทหลักทรัพยโกลเบล็ก จํากัด เพ่ือการจองซื้อหุน
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย / Siam Commercial Bank  
เลขที่บัญชี 155-3-00030-1 (Bill Payment)  (10/25)*

บริษัทหลักทรัพยโกลเบล็กจํากัด
87/2 ช้ัน 8,12 อาคารซีอารซี ออลซีซ่ันเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
เลขประจําตัวผูเสียภาษี : 0105545078214

chaiwat
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6


