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สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท 
 
 

ในปี 2563 เป็นปีท่ีทั้งประเทศไทย และต่างประเทศทุกประเทศไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 หรือ COVID-19 ซ่ึงทั้งภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ทั้งในและต่างประเทศไดอ้อกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID-
19 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจในวงกวา้ง 

โดยบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บผลกระทบทั้งในดา้นการลงทุน การบริหารต่างๆ ท าให้ตอ้งปรับเปล่ียน
แผนการลงทุนและกลยยุทธ์ต่างๆ รวมทั้งการปรับแผนบริหารเงินทุนหมุนเวียนและเงินส ารองของบริษทัฯ เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั
สถานการณ์อยา่งทนัท่วงที อยา่งไรก็ตามจากการท่ีบริษทัฯ ไดป้ระกอบธุรกิจรับจา้งผลิตแร่ดีบุกในประเทศเมียนมา ไดรั้บผลกระทบ
ในช่วงคร่ึงปีหลงัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศเมียนมา ทวีความรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งไดเ้กิด
การรัฐประหารในประเทศเมียนมาซ่ึงส่งผลกระทบต่อการน าเขา้และส่งออก สินแร่และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่างๆ ท าให้บริษทัฯ ตอ้ง
ตดัสินใจชะลอการด าเนินการในประเทศเมียนมาไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ในปี 2563 ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดข้ยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่ไปยงัประเทศ
แซมเบีย ซ่ึงประกอบธุรกิจเหมืองแร่ทองค า ซ่ึงเป็นแหล่งแร่ท่ีมีปริมาณส ารองแร่สูง  

ในดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ถึงแมน้ว่า COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อการเดินทาง การประกอบธุรกิจ วิถีชีวิต แต่
บริษทัฯ ยงัคงมุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยรอบสถานประกอบการ โดยให้ความช่วยเหลือในดา้น
ต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

ท้ายท่ีสุด คณะกรรมการใคร่ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ส าหรับการ
สนบัสนุน ในกลุ่มบริษทัตลอดมา และขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่าน ท่ีทุ่มเท และเป็นก าลงัส าคญัให้กบับริษทั ทุ่ง
คาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน)  ดว้ยการด าเนินงานโดยยึดหลกัธรรมภิบาล และบริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งย่ิงว่าจะไดรั้บการสนบัสนุนจากผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกท่านในอนาคตต่อไป 

 
 

 
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล 

ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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ธุรกจิของเรา 
 

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 ประวัติความเป็นมา 

บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ไดด้ าเนินธุรกิจเหมืองแร่มาเป็นเวลากว่า 114 ปี โดยเร่ิมตน้จากการท าเหมืองแร่ดีบุกในพ้ืนท่ีอ่าวภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2449 โดย
กปัตนั เอด็เวิร์ด ที ไมลส์ ชาวออสเตรเลียผูก้่อตั้งบริษทัฯ ซ่ึงไดเ้ร่ิมมีแนวคิดจากการสังเกตเห็นวิธีการท าเหมืองแร่ของชาวจีนท่ีภูเก็ตในปี พ.ศ. 2448 จึงได้
พฒันาเคร่ืองมือและลงทุนในการท าธุรกิจน้ี  
 ต่อมาในปี 2449 กปัตนัไมล์สไดก้่อตั้ง “บริษทัทุ่งคาฮาเบอร์ ทิน เดรดย่ิง จ ากดั” ท่ีโฮวบากศ์ แทสมาเนีย และไดติ้ดต่อกบัรัฐบาลไทยเพ่ือขอ
ประทานบตัรเหมืองแร่ดีบุกในอ่าวภูเก็ตในปี 2450 บริษทัได้เร่ิมท าเหมืองแร่ดีบุกทางทะเลโดยใช้เรือขุดแบบกระพอ้รายแรกของโลก และน ามาซ่ึง
ประสบการณ์และความส าเร็จท่ีไดถู้กจารึกไวม้ากมายของบริษทั 
 หลงัจากปี 2450  บริษทัฯ ไดล้งทุนเพ่ิมก าลงัการผลิตในเหมืองแร่ดีบุกด้วยการซ้ือเรือขุดเจาะเพ่ิมขึ้น 7 ล าเพ่ือใชใ้นการด าเนินงานในพ้ืนท่ี
จงัหวดัภูเก็ต ต่อมา“ บริษทั ลอนดอน ทิน กรุ๊ป”  ของประเทศองักฤษ (บริหารงานโดย บริษทั แองโกล ออเรนทอล)ไดเ้ขา้มาควบคุมและโอนยา้ยบริษทัไป
ท่ีประเทศมาเลเซียพร้อมทั้งเปลี่ยนช่ือเป็น “ บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ ทิน เดรดย่ิง จ ากดั ” ซ่ึงต่อมาเปลี่ยนเป็นช่ือท่ีเป็นทางการย่ิงขึ้นคือ “ บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ 
ทิน เดรดย่ิง เบอร์ฮาด “ และต่อมาไดถู้กควบรวมกิจการโดย บริษทั มาเลเซ่ียน มายน่ิง คอร์ปอเรชัน่ ( MMC ) 
 ในปี 2523 ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนโครงสร้างผูถ้ือหุ้นในบริษทั เพื่อท่ีจะตอบสนองนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ในประเทศ ของรัฐบาลไทย โดยหลงัจากไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดัในประเทศไทย ก็ไดเ้ปลี่ยนช่ือเป็น “บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั” 
 ในปี 2524 บริษทัฯ ไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดน้ าหุ้นของบริษทัเขา้ท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์
 ในปี 2533 ช่วงท่ีตลาดดีบุกย  ่าแย่ในช่วงกลางทศวรรษท่ี 80 บริษทัฯ จึงไดข้ยายธุรกิจกา้วไปสู่ธุรกิจทองค าและการส ารวจแหล่งแร่ และขยาย
ธุรกิจสู่ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยรู์ปแบบคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครโดยไดท้ าการก่อสร้างตึก “ทุ่งคา ทาวเวอร์” หรือท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนัช่ือ 
“ทรู ทาวเวอร์” 
 ในปี 2534 บริษทั ทุ่งค า จ ากดั ไดก้่อตั้งขึ้นและไดรั้บสัมปทานในการส ารวจแร่ทองค าและและแร่อ่ืนๆในจงัหวดัเลย  
 ในปี 2537 บริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อกรมทะเบียนการคา้เพื่อเปลี่ยนช่ือใหม่เป็น “บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน)” 
 ในปี 2538 บริษทั ทุ่งค า จ ากดั ไดรั้บอาชญาบตัรใบอนุญาตในการส ารวจแร่ต่อมาหลงัจากนั้น บริษทัไดป้ระสบความส าเร็จในการส ารวจแหล่ง
แร่ทองค าท่ีจ.เลย บริษทัจึงไดส่้งแผนการท าเหมืองแร่และยื่นขอประทานบตัรการท าเหมืองแร่ทองค า 6 แห่ง ต่อกรมทรัพยากรธรณี 
 ในปี 2538 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมเขา้สู่ธุรกิจเหมืองหินเพื่อประกอบการเหมืองหินในการผลิตหินโรยทางรถไฟ และหินก่อสร้างท่ีมีคุณภาพสูง 
 ในปี 2541 ในธุรกิจเหมืองหิน บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมท าการผลิตหินและจ าหน่ายไปยงัลูกคา้ภายในประเทศ 
 ในปี 2546 กระทรวงอุตสาหกรรมไดอ้นุมติัประทานบตัรเหมืองแร่ทองค าแก่ บริษทั ทุ่งค า จ ากดั ในพ้ืนท่ีท่ีบริษทัฯ สามารถด าเนินการพฒันา
ท าเหมืองแร่   
 ในปี 2548 บริษทัฯ ไดม้ีสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ใน บริษทั ทรัพยากรสมุทร จ ากดั ซ่ึงไดย้ื่นขอประทานบตัรกว่า 50,000 ไร่ (8,000 เฮกเตอร์) 
เพื่อท าเหมืองดีบุกในทะเลอนัดามนัซ่ึงในการขดุเจาะ 1,200 หลุมนั้นคาดว่ามีปริมาณส ารองแร่ดีบุกประมาณ 49,672ตนั ในพ้ืนท่ีท่ีขอประทานบตัร 
 ในเดือนกนัยายน 2549 บริษทั ทุ่งค า จ ากดั ไดเ้ร่ิมด าเนินงานเปิดโรงแต่งแร่ทองค าท่ีจงัหวดัเลย และผลผลิตทองค าของ บริษทั ทุ่งค า จ ากดั น้ี
ไดม้ีส่วนช่วยพลิกสถานะทางการเงินของบริษทัจากการขาดทุนไปสู่การมีผลก าไร ณ ปลายปี 2549 
 ในไตรมาสท่ีสองของปี 2552 บริษทั ทุ่งค า จ ากัด ได้ด าเนินการติดตั้งเคร่ืองจกัรชุดอุปกรณ์ลอยแร่เสร็จสมบูรณ์ ส าหรับการจดัการแยก
สารประกอบทองแดงในแร่ออกมา ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวจะส่งผลให้บ่ ริษทัมีตน้ทุนการผลิตทองค าลดลง ไดสิ้นแร่ทองค าเพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งท าให้มี
รายไดจ้ากการจ าหน่ายทองแดงเพ่ิมขึ้นอีกดว้ย 
 บริษทั ทุ่งค า จ ากดั ท าการขนสินแร่ทองแดงมีทองค าและทองแดงเจือปน โดยส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศได ้และไดส่้งออกคร้ังแรกใน
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2552 
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 ในปี 2556 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมเขา้สู่ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยใ์นรูปแบบบา้นพกัอาศยัและอาคารพาณิชย์ โดย บ.สกายคลิฟฟ์ ไดศ้ึกษาวางแผน
ธุรกิจในการลงทุนอสังหาริมทรัพย ์และไดพิ้จารณารายละเอียดโครงการจดัสรรท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการท าธุรกิจ จึงได้
ลงทุนกบั บ.89 แคปริคอร์น ดิเวลลอปเมนท์ 
 ในปี 2557 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดย บ. 89 แคปริคอร์น ดิเวลลอปเมนท์ ไดเ้ร่ิมตน้พฒันาท่ีดินในจงัหวดัภูเก็ตเป็นคร้ังแรก โดยเป็น
โครงการบา้นจดัสรรและอาคารพาณิชยภ์ายใตช่ื้อ “The Bay Skycliff”  
 และในปี 2558 ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ดย บ. 89 แคปริคอร์น ดิเวลลอปเมนท ์ไดพ้ฒันาท่ีดินจ.ภูเก็ต เป็นโครงการอาคารพาณิชยภ์ายใต้
ช่ือ “The Bay District” 
 
 
1.2 พัฒนาการส าคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 
 
ปี 2559 

มีนาคม :          เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม 2559 บริษทัฯ ไดร้ะดมทุนส าเร็จตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ  

 :          เมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการวางทรัพยช์ าระหน้ีตามแผนฟ้ืนฟูกิจการครบถว้นทุกกลุ่มเป็นท่ีเรียบร้อย 

 :          เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯ และบริษทั ชลสิน จ ากดัไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั ทุ่งค า จ ากดั ตามมติของคณะกรรมการ ของบริษทั
ฯ และของบริษทั ชลสิน  

 

สิงหาคม    : บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมเขา้สู่การขยายธุรกิจไปยงัประเทศขา้งเคียง โดยเมื่อวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 บริษทัฯ ไดท้ าสัญญาซ้ือหุ้น บริษทั ลาวงาม
กวางตุง้ บ่อแร่ จ ากดั จ านวนหุ้นร้อยละ 70 ของหุ้นทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีความประสงคท่ี์จะขยายธุรกิจและลงทุนการท าเหมือง
แร่ทองแดง ท่ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

กนัยายน : เมื่อวนัท่ี 18 กนัยายน 2559 บริษทัฯ ไดล้งนามในการบริหารเหมืองแร่ดีบุกท่ีเมืองมะริด กบับริษทัเจา้ของประทานบตัร ในประเทศ
พม่า 

 

ปี 2560 

มีนาคม : เมื่อวนัท่ี 6มีนาคม 2560 บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมท าการผลิตดีบุก ท่ีเหมืองในประเทศพม่า 

  

กนัยายน    : เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 บริษทัฯ ไดล้งนาม MOU กบับริษทั สวสัดี เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้นับสนุนโครงการโซลาร์ 
ฟาร์ม ของสหกรณ์พูนสุข จ.ชุมพร โดยบริษทัฯ จะเป็นผูส้นบัสนุนดา้นเงินทุนให้กบับริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ ากดั 

   

ตุลาคม      : เมื่อวนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 บริษทัฯ ไดรั้บการต่ออายปุระทานบตัรเหมืองหินแอนดีไซด ์จ.สระบุรี ซ่ึงเดิมหมดอายเุมื่อวนัท่ี 23 พฤษภาคม 
2552 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมไดต้่ออายุประทานบตัรออกไปอีก 15 ปี ซ่ึงจะหมดอายใุนปี 2567 พ้ืนท่ีดงักล่าวมีประมาณแร่ส ารอง
เบ้ืองตน้ 4.68 ลา้นตนั ซ่ึงบริษทัฯ คาดว่าจะสามารถก่อให้เกิดรายไดก้บับริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง 

 

พฤศจิกายน: เมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งบริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูถ้ือ
หุ้นร้อยละ 98 โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามญั จ านวน 1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนในธุรกิจพลงังาน 
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ปี 2561 

กุมภาพนัธ์ : เมื่อวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัฯ ได้เร่ิมลงทุนก่อสร้างโรงแต่งแร่ ท่ี อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โดยโครงการก่อสร้างโรงแต่งแร่ มี
วตัถุประสงคใ์นการติดตั้งเคร่ืองจกัรเพ่ือสกดัแยกแร่โลหะ เพ่ือท าให้โลหะมีความบริสุทธ์ิขึ้น นอกจากน้ียงัท าให้เกิดแร่พลอยไดอ้นัจะ
ท าให้บริษทัฯมีรายไดเ้พ่ิมขึ้นในอนาคต 

 :           เมื่อวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือทุ่งคาฮาเบอร์ ไดเ้ขา้ท ารายการซ้ือหุ้นของบริษทั 
สวสัดี เอ็นเนอร์ย่ี โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาเก่ียวกบัระบบพลงังานทดแทน การก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
และเป็นผูไ้ดรั้บสิทธิการเขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย ในโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย ์ก าลงัการผลิต 5 เมกะ
วตัต ์

 : เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทั สวสัดี เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั ไดล้งนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.) เพ่ือขายกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จงัหวดัชุมพร ซ่ึงมีขนาดก าลงัการผลิต 5 เม
กะวตัต ์ให้แก่ กฟภ. 

 

กรกฏาคม : เมื่อวนัท่ี 18กรกฎาคม 2561 บริษทัฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส าหรับ
โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต์ ท่ีจงัหวดัชุมพร ประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตไฟฟ้าหรือ
พลงังานไฟฟ้าและไอน ้าจากพลงังานหมุนเวียน 

  

สิงหาคม    : เมื่อวนัท่ี 16 สิงหาคม 2561 บริษทัฯ ได้จดทะเบียนจดัตั้งบริษทั THL Myanmar Co.,Ltd. โดยบริษทัฯ เป็นผูถ้ือหุ้นร้อยละ 100ทุนจด
ทะเบียน 1 ลา้น USD โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการส ารวจและประกอบธุรกิจเหมืองแร่และพลงังานในประเทศพม่า 

พฤศจิกายน: บริษทัฯ ไดข้ยายการด าเนินงานไปยงัธุรกิจเหมืองแร่ โดยรับบริหารการผลิตแร่แมงกานีส โดยเมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทั ชล
สิน จ ากดั ไดล้งนามสัญญารับจา้งผลิตแร่แมงกานีส ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่กบับริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นบริษทัเจา้ของประทานบตัร 

 

ธนัวาคม    : เมื่อวนัท่ี 27 ธันวาคม 2561 โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต์ ท่ีจงัหวดัชุมพร ไดเ้ร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย ์(Commercial Operation Date: COD) ให้แก่ กฟภ.  

 

ปี 2563 

กุมภาพนัธ์ : เมื่อวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัฯ ไดข้ยายการลงทุนในธุรกิจเหมือง โดยการเขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 25 ในบริษทั Royal Carats Gems 
ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบกิจการเหมืองแร่ทองค า ตั้งอยูท่ี่ประเทศสาธารณรัฐแซมเบีย 

 

มิถุนายน :  ในวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ และบริษทัในเครือ ได้จ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทั ทีเอชแอลพาวเวอร์ จ ากัด และจ าหน่ายเงิน
ลงทุนบางส่วนในบริษทั Royal Carats Gems Limited จ านวน 3,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียน 

 

สิงหาคม :  บริษทัฯไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ย บริษทั เพียวเนอร์จ้ี จ ากดั เพ่ือประกอบธุรกิจพลงังาน 

 

กนัยายน :  บริษทัย่อย เพียวเนอร์จ้ี ได้เขา้ลงทุนในบริษทั คลีนแพลนน่ิง จ ากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจ บริหารและก าจดัขยะและส่ิงปฏิกูลทุกชนิด 
รวมทั้งยงัไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการ ภายใตโ้ครงการ ผลิตพลงังานไฟฟ้าจากขยะชุมชน ท่ีอ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทับริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
 
 

หมายเหตุ:                        หมายถึงบริษทัยอ่ย  
 
                        หมายถึง   บริษทัท่ีเขา้ร่วมลงทุน 
 
 

บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน)

บริษทั ชลสิน จ ากดั บริษทั ทรัพยากรสมุทร จ ากดั THL Myanmar บริษทั สกายคลิฟฟ์ จ ากดั

บริษทั 89 แคปริคอร์น 

ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั

บริษทั เพียวเนอร์จ้ี จ  ากดั

บริษทั คลีนแพลนน่ิง จ ากดั
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1.4นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธในการด าเนินงาน 
 
 1.4.1 นโยบาย 
 
 นโยบายการด าเนินงานของบริษทัฯ นั้นมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างการเติบโตขององคก์รให้มัน่คงและยัง่ยืนดว้ยการทุ่มเทความสามารถอย่าง
เต็มศกัยภาพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัองคก์รและควบคู่ไปกบัการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยงัรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 ทั้งน้ีอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นอุตสาหกรรมตน้น ้ าท่ีส าคญัของประเทศไทย ท าให้ประเทศไทยมีความมัน่คงดา้นวตัถุดิบส าหรับ
ภาคอุตสาหกรรม และลดการน าเขา้แร่จากต่างประเทศ บริษทัจึงไดก้ าหนดแผนกลยทุธ์สร้างการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัก็ให้ความส าคัญกบัการ
บริหารจดัการความเส่ียงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจขององค์กร โดยการกระจายลงทุนใปในธุรกิจพลงังานทดแทนและธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ ซ่ึงแนวทางการด าเนินงานดังกล่าวนั้นไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อองค์กรเท่านั้น แต่ยงัเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม
โดยรวมดว้ย 
 
 1.4.2 วิสัยทัศน์ 
 
 เป็นองค์กรชั้นน าในธุรกิจด้านการพฒันาทรัพยากรแร่พลงังานทดแทน และอสังหาริมทรัพย์ บริหารงานดว้ยหลกับรรษทัภิบาล 
เนน้การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง โดยค านึงถึงสังคมและสภาพแวดลอ้ม เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถ้ือหุ้น และการเติบโตอยา่งยัง่ยืน 
 
 1.4.3พันธกิจ 
 
 1. ด าเนินธุรกิจโดยเนน้ความเป็นเลิศในทุกดา้นตามหลกัมาตรฐานสากลและมีบรรษทัภิบาล 

 2. บริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการพฒันาองคก์ร และบุคลากรอยา่งต่อเน่ือง 

 3. เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนและสังคม อีกทั้งยงัดูแลรักษาและใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 1.4.4 ค่านิยม 
 
 1. การพฒันาอย่างย ัง่ยืน 

• ค านึงถึงการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน ความสมดุลของสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ 

 2. การปฏิบติัการท่ีเป็นเลิศ 

• ทุ่มเทและยกระดบัองคก์รในทุกดา้นอยา่งต่อเน่ืองเพื่อการปฏิบติัการและผลประกอบการท่ีย ัง่ยืน 

 3. การท างานเป็นทีม  
• เนน้คุณค่าเฉพาะบุคคล เนน้การท างานเป็นทีม โดยให้ความส าคญักบับุคลากรทุกท่าน 
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 1.4.5 วตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
 
 บริษัทฯ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีการด าเนินงานอย่างดีเยี่ยม ในขณะเดียวกันจะตอ้งมีความมุ่งมั่นเพ่ือให้ได้
เป้าหมายสูงสุดโดย 
 

• ปรับปรุงการท าเหมืองในปัจจุบนัเพ่ือให้มีขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพ และประหยดัค่าใชจ่้าย 
• ให้การสนบัสนุนชุมชนและทอ้งถิ่นท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการอยุ ่ดว้ยการปกป้องและพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
• มุ่งให้โอกาสแก่พนกังานในสายงานอาชีพรวมถึงความกา้วหนา้ของพนกังาน 
• ส่งเสริมให้สถานท่ีท างานปลอดภยัและเป็นมิตรต่อสุขภาพของพนกังาน 
• ช่วยเหลือดา้นการศึกษา และให้ความช่วยเหลือตามความตอ้งการแก่ชุมชนในบริเวณท่ีพนกังานของบริษทัฯ อาศยัอยู่และท างาน 
• สนบัสนุนให้เกิดความภูมิใจในการเป็นพนกังาน เกิดความสมานฉนัท ์และให้ส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

 1.4.6กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
 
 1.4.6.1บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมให้เต็มประสิทธิภาพ 

• ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของสินทรัพยปั์จจุบนัให้เต็มศกัยภาพและสร้างมูลค่าสูงสุด 

• การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 1.4.6.2 มุ่งเน้นพัฒนาและขยายโครงการ 
กลุ่มธุรกิจเหมืองแร่ 
• มุ่งเน้นการลงทุนโดยบริษทัเป็นเจ้าของประทานบตัรหรือเป็นผูถ้ือหุ้นใหญ่ในโครงการท่ีมีศกัยภาพส าหรับแร่ท่ีเป็นท่ี

 ตอ้งการของตลาดโลก 

• การให้บริการการท าเหมืองแร่อยา่งครบวงจรดว้ยความเช่ียวชาญ 

กลุ่มธุรกิจพลงังานทดแทน 
• ขยายธุรกิจพลงังานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ 

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์
• มุ่งเนน้การลงทุนในโครงการท่ีมีศกัยภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 1.4.6.3 หาพันธมิตรเพ่ือขยายการลงทุน 
• เนน้การร่วมทุนกบัพนัธมิตรธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ เพื่อขยายก าลงัการผลิตและตลาดให้มากย่ิงขึ้น 

• โครงการท่ีมีศกัยภาพทั้งธุรกิจเหมืองแร่ พลงังานทดแทน และพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 

• แสวงหาโอกาสร่วมทุนกบัพนัธมิตร เพื่อขยายธุรกิจกบับริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญทั้งภายในและต่างประเทศ 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 

โครงสร้างรายได้ประจ าปี 2563 
หน่วย: ล้านบาท 

ประเภทธุรกิจ รายได้ 
จากการขาย 

รายได้ค่าบริการ 
รับจ้างขุดเหมือง 
ในต่างประเทศ 

รายได้ค่าบริการ 
รับจ้างขุดเหมือง 

ในประเทศ 

รายได้จาก 
ให้บริการติดตั้ง 
เคร่ืองกรองน ้า 

รายได้อ่ืน รายได้รวม สัดส่วน
รายได้ 
(%) 

ธุรกิจเหมืองแร่ 
ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
ส่วนงานอ่ืน 
ยอดรวมตามงบการเงินรวม 

79.21 
5.19 

15.97 
 

246.04    
 
 

49.58 

325.25 
5.19 

15.97 
49.58 

82.14 
1.31 
4.03 

12.52 
100.37 246.04 - - 49.58 395.99 100.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

82.14

1.31

4.03

12.52

รายได้

ธุรกิจเหมืองแร่

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์

ธุรกิจผลิตและขายไฟฟา้พลงังานทดแทน

สว่นงานอ่ืน
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สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้ ดังนี ้
1. ธุรกิจเหมืองแร่ 

 1.1 ธุรกิจเหมืองหิน 

 เหมืองหินแอนดีไซต์ของ บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ตั้งอยู่ท่ี อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ห่างจากกรุงเทพฯ ราว 140 
กิโลเมตร อยู่ห่างจากสถานีรถไฟแก่งคอย 20 กิโลเมตร บริเวณเหมืองหินมีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 243 ไร่ รวมทั้งมีพ้ืนท่ีโรงโม่หิน พ้ืนท่ีส านักงาน 
บา้นพกัพนักงาน โรงซ่อมบ ารุง และพ้ืนท่ีส าหรับกองผลิตภณัฑ์หินประเภทต่างๆ โดยมีปริมาณหินส ารองท่ีสามารถท าเหมืองได้ในเขตประทาน
บตัรเลขท่ี 28676/15268  ท าได ้3.43 ลา้นตนั ส่วนประทานบตัรเลขท่ี 28675/15632 ท าได ้6.09 ลา้นตนั โดยปัจจุบนัมีก าลงัการผลิตปีละประมาณ 
480,000 ตนั 

 
พ้ืนท่ี 

 
สถานะ หมายเลขประทานบตัร ไร่ งาน 

ตาราง
วา หมดอายุ 

28676/15268 88 3 81 23 พ.ค.2567 - 

28675/15632 154 2 67 21 ม.ค.2560 อยูร่ะหว่างการต่ออายุ 
 
 บริษทัฯ มีการท าเหมืองหินแอนดีไซดภ์ายใตป้ระทานบตัร 2 แปลง ไดแ้ก่ ประทานบตัรเลขท่ี 28676/15268 ซ่ึงไดรั้บอนุญาตต่ออายุ

ประทานบตัรจนถึงวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2567 และประทานบตัรเลขท่ี 28675/15632 ซ่ึงอยูร่ะหว่างการด าเนินการต่ออาย ุโดยปัจจุบนับริษทัฯ มีหินท่ี
อยูใ่นครอบครองท่ีจะสามารถน ามาผลิตให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

 โดยหลงัจากท่ีมีการยื่นต่ออายุประทานบตัรไวถู้กตอ้งเป็นการสร้างความมัน่ใจในการเสนอขายผลิตภณัฑ์หินชนิดต่างๆ ให้กบั
ลูกคา้รายใหญ่และรายยอ่ยไดอ้ยา่งเพียงพอต่อความตอ้งการ รวมถึงโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ หลายเส้นทางในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงโรงโม่ ท าให้ในปีท่ี
ผ่านมายอดขายเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนมากทั้งน้ีบริษทัไดม้ีการวางแผนและประเมินแนวโนม้ดา้นความตอ้งการของตลาดเพ่ือพิจารณาเพ่ิมก าลงัการผลิต
ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ รวมทั้งก าหนดราคาขายท่ีเหมาะสมเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบับริษทั 

 ส าหรับประทานบตัรเลขท่ี 28675/15632 ปัจจุบนับริษทัได้จดัท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งย่ืนให้กบักรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่เพ่ือพิจารณาขออนุมติัตามขั้นตอนต่อไป 

 
 1.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
  หินแอนดีไซต์ เป็นหินอคันีชนิดหินภูเขาไฟ (Volcanic Rock) มีองค์ประกอบทางเคมีในช่วงกลาง (Intermediate Igneous Rock) 
และมีส่วนประกอบท่ีเป็นซิลิกาอยู่ระหว่าง 55 % ถึง 65 % ส่วนท่ีเหลือเป็นแร่เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ และแร่ประกอบหินอ่ืนๆ อีกเล็กน้อย ดั งนั้น หิน
แอนดีไซตจึ์งมีคุณสมบติัเด่นคือ ความแกร่ง ความคงทนต่อการถูกบดอดั และคงทนต่อการผุพงัโดยกระบวนการทางธรรมชาติสูง 
  บริษทัฯ ไดว่้าจา้งบริษทั ชลสิน จ ากดั ซ่ึงทางบริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 88.19 ด าเนินการบดยอ่ยหินมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2541 โดย
มีอตัราส่วนของหินขนาดต่างๆ ท่ีผลิตตามการปรับแต่งเคร่ืองโม่ และตะแกรงคดัขนาด โดยสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาด ผลิตภณัฑ์ในปัจจุบนัได้แก่ หินโรยทางรถไฟ (Ballast) หินขนาด 3/4น้ิว (Well Grade) หินขนาด 3/8 น้ิว (Coarse Dust) หินฝุ่ น (Fine Dust) 
และหินคลุก (Road Base) เพ่ือท าหมอนคอนกรีต และหมอนรองรางรถไฟนอกจากน้ียงัมีผลิตภณัฑ์อ่ืนๆไดแ้ก่หน้าดินท่ีเป็นดินซีเมนต์ เศษหินปน
ดิน (Dirt) และหินกอ้นขนาดใหญ่กว่า 60 มม (Primary) สร้างรายไดอี้กส่วนหน่ึงดว้ย 
  ความคืบหน้าในการด าเนินธุรกิจ โดยในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 บริษทัฯ ได้ท าสัญญาซ้ือขายหินแอนดีไซต์ (ในลกัษณะแบบ
เหมา) กบับริษทั สิขรินทร์ โซลูชัน่ จ ากดั โดย “สิขรินทร์” เป็นผูด้  าเนินการท าเหมืองหิน ผลิต โดยการระเบิดหิน โม่หิน และเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายขาย
หินท่ีผลิตได ้
  ในปี 2563 รายไดจ้ากการจ าหน่ายหินแอนดีไซต์รวมทั้งส้ิน 56.76 ลา้นบาท มาจากความตอ้งการใชหิ้นเป็นวตัถุดิบในโครงการ
ส าหรับรองรับงานก่อสร้างรถไฟรางคู่สายต่างๆ ท่ีไดรั้บอนุมติัไปแลว้ ทั้งน้ีในปี 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากหลากหลายโครงการ เช่น 
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     (หน่วย : ลา้นบาท)           

วนัท่ี โครงการ คู่คา้ ชนิดหิน มูลค่า 
28 ก.พ. 2563 ส่วนผสมซีเมนตผ์ง หจก.แกว้ตาลวฒันาการช่าง ดินซีเมนต ์ 5.89 
05 ม.ค. 2563 โครงการซ่อมบบ ารุงทางรถไฟหินซอ้น อ.แก่งคอย บจก.สิงห์ศิลา เอน็จิเนียร่ิง Ballast 4.88 
 23 ก.ค. 2563 โครงการปูพ้ืนทางลาดยางประเภทงาน Modified AC บจก.ท่ามะกาแอสฟัลท ์ ¾ WG, 3/8 1.40 
10 มี.ค. 2563 โครงการปูพ้ืนทางลาดยางประเภทงาน Modified AC หจก.สระบุรีวณิชชากร ¾ WG, 3/8 6.20 
07 ม.ค. 2563 ส่วนผสมซีเมนตผ์ง บมจ.ปูนซีเมนตเ์อเชีย คลุก 1.29 
 12 ก.พ.2563 งานก่อสร้างทัว่ไป บจก.อลูโย หินดิบ 8.72 
10 ส.ค.2563 โครงการปูพ้ืนทางลาดยางประเภทงาน Modified AC บจก.สหขนส่งอุทยัธานี ¾ WG, 3/8 0.16 
02 ก.พ.2563 โครงการปูพ้ืนทางลาดยางประเภทงาน Modified AC บจก.พลพรรธน ¾ WG, 3/8 1.19 
01 พ.ค.2563 โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ลพบุรี-ปากน ้าโพ บจก.ซีเอสฯ Ballast 16.03 
04 ม.ค.2563 โครงการผลิตหมอนคอนกรีต บจก.ไทยพีค่อนฯ ¾ WG, 3/8 4.06 
05 มี.ค.2563 งานก่อสร้างทัว่ไป บจก.อ.ศิริคา้วสัดุ ¾ WG, 3/8 0.82 
04 ม.ค.2563 ส่วนผสมซีเมนตผ์ง หจก.ช.ป่ินนเรศ กรุ๊ป คลุก 2.34 
04 ม.ค.2563 งานก่อสร้างทัว่ไป ลูกคา้ทัว่ไป ¾ WG, 3/8,ฝุ่ น 2.79 

  
โดยผลิตภณัฑห์ลกัท่ีท ารายไดใ้ห้กบับริษทัคือหินโรยทางรถไฟ (Ballast) ซ่ึงเป็นหินท่ีใชใ้นงานโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่และซ่อมแซมทาง

รถไฟ เและหิน¾W/G ซ่ึงเป็นหินท่ีใชง้านก่อสร้างถนนประเภทงาน Modified Asphalt Concrete และใชเ้ป็นหินก่อสร้าง 
  
 ทั้งน้ี ในอนาคตภาครัฐยงัมีนโยบายโครงการรถไฟรางคู่อีกหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร 
โครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน ช่วงแก่งคอย-กลางดง และปางอโศก-บนัไดมา้ เป็นตน้ ซ่ึงสาเหตุดงักล่าวท าให้ความตอ้งการหินเพ่ิม
สูงขึ้นอยา่งต่อเน่ือง โดยท่ีผา่นมาบริษทัไดเ้ร่งยอดการผลิต เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้
   1.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน  
 

(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด 
 

 เหมืองหินแอนดีไซตข์องบริษทัเป็นแหล่งผลิตหินคุณภาพดี เหมาะส าหรับงานก่อสร้างท่ีตอ้งการความแกร่งและความทนทานเป็น
พิเศษ ดงันั้นเหมืองหินของบริษทัจึงเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตและจดัจ าหน่ายหินท่ีส าคญัในภาคกลางของประเทศไทย  ผลิตภณัฑข์องบริษทัสามารถน าไปใชใ้น
งานก่อสร้าง  งานปูพ้ืนผิวถนนประเภทงาน Modified Asphalt Concrete และงานต่างๆ เก่ียวกับทางรถไฟ เช่น หินโรยทาง และหินท าหมอนคอนกรีต 
ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ผลิตตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดต่างๆ ซ่ึงก าหนดโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ทั้งน้ีหินของบริษทัมีคุณสมบติัเหมาะสมตรงกบัขอ้ก าหนดของกรมทางหลวงและการรถไฟฯ 

 
 โดยในปีน้ี เป็นช่วงท่ีก าลงัด าเนินงานก่อสร้างทางด่วน โครงการทางหลวงสายหลกัของกรมทางหลวงท่ีก าลงัจะเร่ิมด าเนินงาน ซ่ึง

มีความตอ้งการใชหิ้นประเภทหิน 3/4น้ิว และหินปูพ้ืนถนน 3/8 น้ิวเป็นวตัถุดิบหลกั และโครงการระยะยาวของการรถไฟแห่งประเทศไทยคือโครงการ
รถไฟรางคู่ในเขตพ้ืนท่ีภาคกลางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งการซ่อมแซมทางรถไฟใกลเ้คียงในพ้ืนท่ี โดยโครงการดงักล่าวมีความ
ตอ้งการใชหิ้นส าหรับโรยทางรถไฟ (Ballast) จ านวนมาก และด าเนินการต่อเน่ืองประมาณ 5 ปีจากน้ีไป ดงันั้นการผลิตเปิดหน้าเหมืองบ่อเหมืองขยาย
ใหญ่และลึกขึ้น ท าให้สามารถตอบสนองสินคา้ต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างเพียงพอ และหากพิจารณาจากคุณภาพหินและท่ีตั้งของเหมืองหินแลว้ 
บริษทัมีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัสูง ทั้งในดา้นการขนส่งและคุณภาพหินท่ีไดต้ามมาตรฐาน 
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(ข) ภาวะการแข่งขัน 
 
 หินแอนดีไซตข์องบริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบทางการตลาดหลายประการ คือ ในเร่ืองของตน้ทุนค่าขนส่ง  เน่ืองจากท่ีตั้งของเหมืองหินอยู่

ใกลแ้หล่งโครงการรถไฟทางคู่โครงการทางหลวงสายพิเศษ (มอเตอร์เวย)์ สายบางปะอิน-โคราช และโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ รวมถึงเหมืองหินยงั
ตั้งอยู่ระหว่างพ้ืนท่ีในส่วนท่ีจะขยายและพฒันาเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ทั้งทางดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ   ทั้งน้ีในบริเวณ
ใกลเ้คียงยงัมีผูผ้ลิตอีกรายอยูท่ี่อ าเภอวิหารแดง แต่เป็นการผลิตส าหรับใชภ้ายในโครงการของบริษทัเองเป็นส่วนใหญ่   

 
 หินท่ีมีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานข้อก าหนดของการรถไฟแห่งประเทศไทยเช่น หินแอนดีไซต์ มีอยู่ไม่มากนักในพ้ืนท่ีภาคกลาง 

ส าหรับคู่แข่งรายอ่ืนนั้น มีหินประเภทหินอคันีจ าพวกไดโอไรต ์แกรนิต และหินบะซอลท์ แต่หินปูนไม่มีคุณสมบติัดงักล่าว และหินปูพ้ืนถนนชนิดแอนดี
ไซท์ของบริษทั ไดรั้บการทดสอบแลว้ว่า มีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนดและเหมาะสมกบังานพ้ืนผิวถนนประเภทงาน Modified Asphalt Concrete ของ
กรมทางหลวงดว้ยเมื่อโอกาสทางธุรกิจดีขึ้น เหมืองเตรียมแผนท่ีจะปรับเพ่ิมก าลงัการผลิตให้สูงขึ้นตามความตอ้งการของตลาดในอนาคต 

 
 1.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ   

 
(ก) การได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ 

 
 แหล่งหินแอนดีไซตท่ี์ส ารวจพบในเขตประทานบตัร เกิดเป็นเนินเขาเต้ีย ๆ และพบหินตั้งแต่ผิวดินลงไปจนถึงความลึกมากกว่า 40 

เมตร หินมีการแผ่กระจายตวัเป็นบริเวณกวา้งทั้งในแนวระนาบและแนวด่ิง เมื่อคิดค านวณปริมาณส ารองแหล่งแร่จากผิวดินลงไปถึงความลึก 30 เมตร  
พบว่ามีปริมาณหินส ารองท่ีสามารถท าเหมืองได้ในเขตประทานบตัรเลขท่ี 28676/15268 ท าได ้3.43 ลา้นตนั ส่วนประทานบตัรเลขท่ี 28675/15632 ท าได ้
6.09 ลา้นตนั  

 
 การท าเหมืองจะท าเป็นลกัษณะเหมืองหาบ (Open Pit) แบบขั้นบนัไดเร่ิมจากผิวดินลงไป ซ่ึงประกอบดว้ยการปรับพ้ืนหน้าดินให้
เหมาะสมกบัสภาพการท างานและการขนส่ง เพ่ือให้รถบรรทุกว่ิงได ้การควบคุมการเจาะระเบิดหิน การขดุตกัและขนส่งวตัถุดิบไป 
 
ป้อนเคร่ืองบดย่อยหิน หรือกองไวย้งัท่ีเก็บกองวตัถุดิบ มาตรฐานกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ การท าเหมืองและการบดย่อยหินจะ
สอดคลอ้งกบัค าสั่งซ้ือของลูกคา้และการจดัส่ง ทั้งน้ีเพ่ือให้ตน้ทุนในการด าเนินงานสัมพนัธ์กนั 

 
(ก) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 
 การท าเหมืองหินแอนดีไซต์มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยมาก เน่ืองจากพ้ืนท่ีเหมืองเป็นพ้ืนท่ีค่อนขา้งราบ ไม่มีสภาพป่า หรือ

พนัธุ์ไมส้ าคญัในบริเวณ หากแต่เป็นบริเวณท่ีมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมกวา้งขวาง เช่น ขา้ว ขา้วโพด และมะม่วง นอกจากน้ี ยงัมีประชากร
รอบพ้ืนท่ีเหมืองเบาบาง  การท าเหมืองหินไม่มีการใชส้ารเคมีในกระบวนการ เพียงแต่มีการใชน้ ้ าฉีดพ่นเพ่ือลดการแพร่กระจายของฝุ่นท่ีเกิดจากการ
ขนส่ง และการบดยอ่ยหิน  

 
 การระเบิดหินจะกระท าเพียงวนัละคร้ัง ในช่วงเวลาประมาณ 16.00-17.00 น. ซ่ึงเป็นไปตามแผนผงัโครงการท าเหมืองท่ีไดย้ื่นเสนอ

ไวก้บักรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และสอดคลอ้งกบัมาตรการแกไ้ขและลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเสนอไวก้บัส านกังานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  การระเบิดจะกระท าเฉพาะช่วงเวลาท่ีมีความตอ้งการหินมาป้อนโรงโม่ ดงันั้นจึงมิได้ระเบิดทุกวนั และการ
ระเบิดหินอาจมีผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนอยู่บา้ง แต่ก็เป็นช่วงเวลาสั้น ๆ และการด าเนินการทั้งหมด อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และส านกังานแรงงานจงัหวดั 
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 มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยัในการท างานท่ีส าคญั ไดแ้ก่   
1. การปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวรอบพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงไดเ้ร่ิมก่อนด าเนินการท าเหมือง เพ่ือช่วยลดระดบัเสียงจากการบดย่อยหิน 

และลดปริมาณฝุ่นท่ีฟุ้งกระจายออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ  
2. การเก็บกองหน้าดินบริเวณท าเหมืองและการปรับสภาพพ้ืนหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพท่ีดี เพ่ือความปลอดภยัในการ

ท างานและการฟ้ืนฟูสภาพในภายหลงั  
3. การควบคุมการระเบิดหินให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการเพ่ือลดแรงสั่นสะเทือน และลดการปลิวกระเด็นของเศษหินออก

นอกพ้ืนท่ีโครงการ 
4. การฉีดพ่นน ้าตามจุดต่างๆ ในกระบวนการบดยอ่ยหินเพื่อลดปริมาณฝุ่ นละออง 
5. การจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัให้กบัพนักงานขณะปฏิบติัหน้าท่ี เช่น หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั หน้ากากป้องกนัฝุ่น ปลัก๊

เสียบหูป้องกนัเสียง เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนกังานท่ีเหมืองอีกดว้ย  
6. มีการตรวจวดัความเขม้ขน้ของฝุ่นละออง, วดัความดงัของเสียง และสารปนเป้ือนในน ้ า จากกระบวนการผลิตของโรง

โม่บดโดยกรมควบคุมมลพิษทุก 4 เดือน อีกทั้งยงัมีการจดัท ารายงานแผนฟ้ืนฟูกับผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส่งให้ทาง
อุตสาหกรรมจงัหวดัและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มประจ าจงัหวดั ปีละ2 คร้ัง 

1.2ธุรกิจรับจ้างขุดเหมืองและผลิตแร่ดีบุก 

 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญารับจา้งขุดเหมืองและผลิตแร่ดีบุกให้กบับริษทัNgwe Kabar Myanmar Co.,Ltd ผูเ้ป็นเจา้ของประทาน
บตัรเหมืองแร่ดีบุกโดยมีระยะเวลาสัญญารับจา้ง อยูท่ี่11ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560 

 พ้ืนท่ีเหมืองของผูว่้าจา้งตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ี เมืองมะริด รัฐตะนินทายี (ตะนาวศรี) สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ี 
14 แปลงประทานบตัร คิดเป็นพ้ืนท่ีทั้งหมด 812.14 Acres (3.29 ตารางกิโลเมตร) มีอายุประทานบตัรตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2013และส้ินอายุในวนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2023โดยขณะน้ีไดม้ีการด าเนินการต่ออายปุระทานบตัรแลว้ 

 ส าหรับสถานะโครงการในปัจจุบนัไดด้ าเนินการผลิตแร่ดีบุกโดยอาศยักระบวนการในหวัขอ้ 1.2.3(ก)เป็นท่ีเรียบร้อย ซ่ึงปัจจุบนัมี
สายการผลิตทั้งหมด 3สายการผลิต 

  1.2.1ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
  แหล่งแร่ดีบุกท่ีสะสมตวัในพ้ืนท่ีเขตประทานบตัร มีทั้งแบบแหล่งปฐมภูมิ (Primary) และแหล่งทุติยภูมิ (Secondary, placer) โดยแหล่งปฐม
ภูมิ(Primary) : ดีบุกจะเกิดอยูใ่นหินเพกมาไทต ์ประกอบไปดว้ยผลึกแร่ขนาดใหญ่เช่ือมต่อกนั ขนาดผลึกส่วนมาจะใหญกว่า 2.5 เซ็นติเมตร นอกสายเพก
มาไทตจ์ะให้แร่ดีบุกแลว้ยงัให้แร่แทนทาไลต ์และ โคลมัไบต ์อีกดว้ย 

แหล่งทุติยภูมิ(Secondary, placer) :  แหล่งสะสมแร่แบบทุติยภูมิเป็นแหล่งผลิตแร่หลกัในช่วงแรกของการเปิดเหมือง ซ่ึงสามารถพบแร่ได้ตาม
แหล่งสะสมในรูปแบบต่างๆ  เช่น แบบเศษหินท่ีตกลงมาสะสมตวักบับริเวณเชิงเขา (Colluvium) หรือตะกอนท่ีไหลมารวมตวัและสะสมกนัตามริมแม่น ้า (Placer) 
  ทั้งน้ี บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ไดรั้บการว่าจา้ง จากบริษทั Ngwe Kabar Myanmar Co.,Ltd ในอตัราการผลิตถวัเฉลี่ย
ประมาณเดือนละ 60 ตนัโดยขอบเขตความรับผิดชอบของบริษทัฯ เร่ิมตั้งแต่การดูแลเร่ืองงานเปิดหนา้ดิน เพ่ือน าแร่ใส่รถบรรทุก ไปยงัโรงผลิตไปจนถึง
การไดม้าซ่ึงแร่ดีบุกพร้อมขายดงัท่ีแสดงการะบวนการไวใ้นหวัขอ้ 1.2.3(ก) 
 

 1.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 

  บริษทัทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ความสามารถ และความน่าเช่ือถือในการท า
เหมืองมากว่า 100 ปี ไดล้งนามท าสัญญาการรับจา้งผลิตแร่กบับริษทั Ngwe Kabar Myanmar Co.,Ltd เป็นระยะเวลา 11 ปีโดยมีการเลือกใชเ้คร่ืองจกัร อีก
ทั้งยงัมีการออกแบบกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานให้กบัผูว่้าจา้ง แต่ทว่ากระบวนการผลิตแร่ดีบุกนั้นเป็นกระบวนการท่ีมีความซับซ้อน
ผลิต เน่ืองจากการผลิตแร่จะตอ้งมีการตั้งค่าและปรับจูนระบบเคร่ืองจกัรให้เขา้กบัลกัษณะของแร่ในแต่ละพ้ืนท่ี ดงันั้นแมจ้ะเป็นการท าเหมืองแร่ชนิดแร่
เดียวกนัแต่กระบวนการผลิตเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงแร่ในแต่ละพ้ืนท่ีจะแตกต่างกนัตามลกัษณะทางกายภาพของแร่ ดงันั้นผูป้ระกอบธุรกิจการรับจา้งท าเหมือง
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และผลิตแร่ดีบุกจึงจ าเป็นตอ้งใชบุ้คคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ในการออกแบบกระบวนการและเลือกเคร่ืองจกัรท่ี
ใชใ้นการผลิตซ่ีงจะเห็นไดว่้ามีผูป้ระกอบธุรกิจประเภทน้ีนอ้ยราย เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  
 
 
 1.2.3 การจัดหาผลิตภัณท์หรือบริการ 
 

(ก) การได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ 
 ตามลกัษณะทางธรณีวิทยาภูมิภาคและภาพรวมของแหล่งแร่ดีบุก-ทงัสเตนในสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมาร์ พบว่าแหล่งแร่ดีบุกใน
เขตพ้ืนท่ีประทานบตัร ตั้งอยูใ่นเขตมณฑลแร่โลหะ Shan-tenasserimในรัฐฉาน-เทนซสัอิม ซ่ึงวางตวัเป็นโซนในทิศทางเหนือขใต ้พาดจากประเทศไทยเขา้
สู่มณฑลยนูานของจีนในทางตอนเหนือถูกควบคุมดว้ยรอยเลื่อนในทิศตะวนัออก-ตะวนัออกเฉียงเหนือ บริเวณทางตอนเหนือของเมือง Lashio และทาง
ตะวนัตกของรอยเลื่อนฉาน (Shan Boundary Fault) ในทิศทางงเหนือใต ้เขตมณฑลแร่โลหะน้ีมีความกวา้งกว่า 300 กิโลเมตร และยาวกว่า 1,500 กิโลเมตร 
หินในมณฑลแร่น้ีประกอบไปดว้ยชุดหินท่ีต่อเน่ืองกนัของหินตะกอนและหินคาร์บอเนต โดยมีมวลหินแกรนิตแทรกขึ้นมาในล าดบัชั้นหินตะกอนเหล่าน้ี
หลายคร้ัง หินตะกอนมีความคดโคง้สูงและถูกแปรสภาพโดยเฉพาะทางดา้นตะวนัตก ซ่ึงเป็นกระบวนการส่วนหน่ึงในการท าให้เกิดแหล่งแร่ดีบุก-
ทงัสเตน ในสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมาร์ 

 ส าหรับแหล่งแร่ดีบุกท่ีสะสมตวัในพ้ืนท่ีเขตประทานบตัร ซ่ึงมีทั้งแบบแหล่งปฐมภูมิ (Primary) และแหล่งทุติยภูมิ (Secondary, 
placer) ซ่ึงมีกระบวนการผลิตแตกต่างกนัเลก็นอ้ย ดงัแสดงในภาพดา้นล่าง 
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ขั้นตอนการผลิตในเหมืองแร่ดีบุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXCAVATION FROM ORE DEPOSIT

TO PROCESSING PLANT/STOCKPLIE FOR FEEDER TO HOPPER

RETAINING POND1 RETAINING POND2 RETAINING POND3 RETAINING POND4

RETAINING POND5

ORE BIN

SCREENER

HOPPER

GRIZZLY 

FEEDER

PRIMARY 

JAW CRUSHER

SECONDARY 

JAW CRUSHER

IMPACT CRUSHER SWING HAMMER

TROMMEL

PRIMARY

JIG MACHINE

WASTE 

WATER&TAILING

P
A

L
O

N
G

P
A

L
O

N
G

NOZZLE

TO PROCESSING PLANT/STOCKPLIE FOR FEEDER TO ORE BIN

 

SECONDARY

JIG MACHINE

PALONG

PALONG

Cap.100-150t/h

Max.cap.200-250t/h 110kw

Cap.50-60t/h

Max.cap.90-100t/h 55kw

Cap.50-60t/h

Max.cap.90-100t/h 90kw

Cap.50-60t/h

Max.cap.60-90t/h 90kw

Cap.50-60t/h

Max.cap.60-90t/h 90kw

SWING HAMMER

RETAINING POND6

Cap.600L/minCap.600L/min

Max.load150-200t/h

-5inch.+4inch.-5inch.+4inch.

HOPPER

Shaking Table

Magnetic Separator

Sn Concentrate for Sell
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รูปภาพแสดงขั้นตอนการผลิตแร่ดีบุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore Material ท่ีเป็น Secondary(หินผุ หรือชั้นกะ
สะ:Placer)จะถูกส่งไปยงัไลน์การผลิตส่วนงานฉีด 

ท าการเปิดหนา้ดินคดัเลือกและขนOre Materialจากหนา้เหมืองไปยงัโรงแต่งแร่โดยนักธรณี
ท่ีอยูห่นา้งาน จะเป็นผูค้ดัแยกประเภทของ Ore Material ว่า เป็นแบบ Primary (หินแขง็) หรือ 
Secondary(หินผุ หรือชั้นกะสะ:Placer) ก่อนตกัเขา้รถบรรทุกเพ่ือส่งไปโรงแต่ง 

Ore Material ท่ีเป็นPrimary (หินแขง็)จะถูก
ส่งไปยงัไลน์การผลิตส่วนงานบด 

Ore Material ท่ี เ ป็นPrimary (หินแข็ ง )จะถูกคัดขนาด  โดย เค ร่ืองจักร ท่ี เ รี ยก ว่า
Vibratingfeeder เพ่ือแยกดินและหินออกจากกนั โดยดินจะถูกส่งไปยงัไลน์การผลิตส่วน
งานฉีด 

ดิน 

Ore Material ชนิดท่ีเป็นPrimary (หินแขง็) ท่ีผา่นการแยกดินออกแลว้ จะถูกส่งมายงั Primary Jaw Crusher, 
Intermedia Jaw Crusher และ Tertiary Crusher ตามล าดบัเพื่อบดให้ไดข้นาด 5 mm. 

Primary jaw crusher Intermedia jaw crusher Tertiary crusher 

หินท่ีถูกบดจนมีขนาด 5 mm. 

Ore Material ท่ีเป็นSecondary(หินผุ หรือชั้นกะ
สะ:Placer)จะถูกน ามาฉีดให้แตกท่ีบริเวณลาน
ฉีดแร่ (Ore Bin) 

Vibrating feeder 

 

Trommel 

Ore Material ท่ีถูกฉีดจาก Ore bin จะไหลลงสู่
ตะแกรง Grizzly เพื่อคดัเอาของท่ีขนาดใหญ่เกิน 
25 mm.ท่ีฉีดไม่แตก ไปเขา้กระบวนการบดต่อไป 

หินหรือกะสะ ท่ีถูกฉีดจน
มีขนาดเล็กกว่า25 mm. 

Ore Bin 

ตะแกรง Grizzly 

Trommel เป็นตะแกรงคดัขนาดแบบเปียก ท่ีรับ Ore Material จาก ไลน์การบด และไลน์การฉีด โดยจะคดัเอา Ore Materialท่ี
มีขนาดใหญ่กว่า 5 mm. ออกเพื่อน าไปบดใหม่ ส่วนของท่ีมีขนาดเลก็กว่า 5 mm. จะถูกส่งต่อไปยงักระบวนการถดัไป 
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จากกระบวนการแต่งแร่ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้แร่ท่ีอยูใ่นถงัรับแร่นั้นจะประกอบไปดว้ยดีบุกและแร่หนกัอ่ืนๆปนกนัอยู ่ดงันั้นเพ่ือให้ไดแ้ร่ดีบุกท่ีสะอาด มี
เปอร์เซ็นต์สูงสามารถขายไดร้าคาจึงตอ้งน าแร่จากถงัรับแร่ไปแต่งให้สะอาดขึ้นโดยการใชเ้คร่ืองจกัรท่ีเรียกว่า Shaking Table และน าหัวแร่ซ่ึงประกอบไป
ดว้ยแร่ดีบุกและแร่ท่ีมีคุณสมบติัสามารถติดแม่เหลก็ได ้ท่ีไดจ้าก Shaking Table ไปผ่านกระบวนการแยกดว้ยแม่เหลก็ โดยใชเ้คร่ือง Magnetic Separator
เพื่อแยกแร่ท่ีมีคุณสมบติัในการติดแม่เหลก็ออกไป จนเหลือแต่แร่ดีบุกตามท่ีตอ้งการ 

 

 
 

 
 
 
 

 
(ก) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 การขั้นตอนการผลิตแร่ดีบุกมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยมาก เน่ืองจากพ้ืนท่ีเหมืองเป็นพ้ืนท่ีกวา้ง ท าให้มีพ้ืนท่ีมากพอส าหรับ
กองเก็บหางแร่ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งยงัมีพ้ืนท่ี การท าบ่อบ าบดัน ้าเพ่ือน ากลบัมาใชใ้หม่ในกระบวนการผลิต และเหมืองยงัสามารถผนัน ้าบางส่วน
เพื่อแบ่งให้ชาวบา้นในละแวกเหมืองใชไ้ดอี้กดว้ย  

 นอกจากน้ียงัมีหน่วยงานของรัฐบาลท่ีใชช่ื้อว่า Environmental Conservation Department (ECD) เขา้มาตรวจดูความเรียบร้อยใน
เร่ืองส่ิงแวดลอ้มและผลกระทบจากการท าเหมือง เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 
 
 

Primary Jig Secondary Jig ถงัรับแร่ 

Ore material ขนาดเลก็กว่า 5 mm. จะถกูส่งเขา้มายงัเคร่ืองจกัรท่ีเรียกว่า Jig โดยจะเร่ิมท่ีPrimaryJig, Secondary Jig และ ถงัรับแร่ 
ตามล าดบัและในส่วนของหางแร่ (Waste,Tailing) ก็จะไหลเขา้สู่บ่อดกัตะกอนและน าน ้าหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ อีกคร้ัง 

ถงัรับแร่ 

 

Shaking Table 

 

Magnetic Separator 

 

ดีบุก พร้อมขาย 

Trommel 
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 1.3ธุรกิจรับจ้างผลิตเหมืองแมงกานีส 
 
  บริษทัไดล้งนามในสัญญารับจ้างท าเหมืองและผลิตแร่แมงกานีสให้กับบริษทั เมย ์พลสั 2005 จ ากดั ผูเ้ป็นเจา้ของประทานบัตร
เหมืองแร่แมงกานีส โดยมีระยะเวลาสัญญารับจา้ง อยู่ท่ี 4 ปี 10 เดือน นับตั้งแต่วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 ทั้งน้ีด าเนินธุรกิจภายใตบ้ริษทั ชลสิน จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัย่อยทางตรงของบริษทัฯ  เหมืองแมงกานีส มีพ้ืนท่ีอยู่ในประทานบตัรท่ี 31257/16052 ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนท่ี ต าลอินทขิล อ าเภอแม่แตง จงัหวดั
เชียงใหม่ เน้ือท่ีทั้งหมดจ านวน 52 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา คิดเป็นพ้ืนท่ีทั้งหมด 83,997 ตารางเมตร 
 
 1.3.1ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
  กระบวนการเกิดแร่แมงกานีส เกิดจากการท่ีน ้าแร่ร้อนท่ีมีโลหะแมงกานีสและเหลก็เป็นส่วนผสมไดเ้ขา้ไปแทนท่ีส่วนประกอบ
ภายในเน้ือหินดินดานเดิม (replacement) หรือน ้าแร่ร้อนลกัษณะเดียวกนัเกิดการสะสมตวัไปพร้อมกบัชั้นหินดินดาน (precipitation) ภายหลงัจึงเกิดการ
แตกหกั ผุพงั ในชั้นแร่ และถกูพดัพามาสะสมตวัใหม่อยา่งรวดเร็ว เกิดเป็นแหล่งแร่แบบทุติยภูมิ ในพ้ืนท่ีแหล่งแร่ปัจจุบนั ส่วนประกอบทางกายภาพใน
กอ้นแร่โดยเฉลี่ย ประกอบไปดว้ยเน้ือหินดินดาน ร้อยละ 60 และเน้ือแมงกานีส-แร่เหลก็ ร้อยละ 40 ในบางบริเวณชั้นแร่น้ีอาจจะพบชั้นดินลูกรังปนแร่
แมงกานีส-แร่เหลก็ทรงมนอยูใ่ตช้ั้นแร่เกิดร่วมดว้ย โดยมีความหนาของชั้นลูกรังประมาณ 10-20 เซนติเมตร 
 
  ซ่ึงปัจจุบนั บริษทั ชลสิน จ ากดั ซ่ึงทางบริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 88.19ไดรั้บจา้งด าเนินการผลิตแร่แมงกานีส จาก บริษทัเมยพ์ลสั 
2005 จ ากดั โดยผลิตภณัฑท่ี์ผลิตในปัจจุบนัไดแ้ก่ แร่แมงกานีส ขนาด 0.5-1.0 มิลลเิมตร, 1.0-3.0 มิลลิเมตร, 3.0-5.0 มิลลิเมตรและ 5.0-10.0 มลิลิเมตร โดย
มีก าลงัผลิตรวมของทั้ง 3 ผลิตภณัฑ ์อยู่ท่ี 800-1,000 ตนัต่อเดือน 

 

 1.3.2การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

  ธุรกิจการรับจา้งท าเหมืองและผลิตแร่แมงกานีสนั้นจ าเป็นตอ้งใชบุ้คคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะ
ดา้น ในการออกแบบกระบวนการและเลือกเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการ จึงจะเห็นไดว่้ามีผูป้ระกอบธุรกิจประเภทน้ีนอ้ยราย เน่ืองจากทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณภาพมีอยู่อยา่งจ ากดั ทั้งน้ีบริษทัทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั(มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการท าเหมืองมากว่า 100 ปี จึงเป็นผู ้
มีความสามารถ และความน่าเช่ือถือในการท าธุรกิจประเภทน้ี  
 

1.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
(ก) การได้มาซ่ึงผลิตภัณฑ์ 

  พ้ืนท่ีแปลงประทานบตัรโดยทัว่ไป มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขา และท่ีลาดเนินเขา ไม่มีทางน ้าตดัผ่าน พ้ืนท่ีมีระดบัความสูง
ตั้งแต่ 430-460 เมตร จากระดบัน ้าทะเลปานกลาง พ้ืนท่ีโดยรอบแปลงประทานบตัรเป็นเขตพ้ืนท่ีสวนล าใยและไร่ขา้วโพด ในเขตแปลประทานบตัรไดม้ี
การขดุเปิดหนา้ดินเพ่ือเตรียมการท าเหมือง และการขดุชั้นแร่เพ่ือการผลิตไปแลว้เป็นบางส่วนโดยเฉพาะทางตอนกลางของพ้ืนท่ี นอกจากน้ียงัมีการปรับ
สภาพพ้ืนท่ีเพ่ือใชใ้นการเดินทางภายในเหมือง ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ บริษทั ชลสิน จ ากดั คือการผลิตแร่ท่ีถูกส่งมาจากหนา้เหมือง โดยมี
วิธีการดงัต่อไปน้ี 
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การท างานของโรงแต่งแร่ เรียงตามล าดบัหมายเลขของเคร่ืองจกัร  
1. Jaw Crusher   :ท าหนา้ท่ีบดแร่จากหนา้งาน 
2. Log Washer (ตวัลา้ง)  :แร่ท่ีผา่นการบดจากJaw Crusher จะถกูส่งลงมาลา้งในส่วนน้ี 
3. Belt conveyor 01   :แร่ท่ีลา้งเสร็จแลว้ จะไหลลงสายพาน เพื่อกองตากแดดให้แห้ง 
4.Hopper    :เมื่อแร่ท่ีกองแห้งแลว้ ตกัแร่เขา้ Hopper เพื่อส่งผา่นผ่านสายพาน (เคร่ืองจกัรหมายเลข 5) 
5.Belt Conveyor 02   :รับแร่จากHopper เพื่อส่งไปยงั Cone Crusher (เคร่ืองจกัรหมายเลข 6) 
6.Cone Crusher  : แร่ท่ีตกัเขา้ Hopper ส่งผา่น Belt Conveyor 02 จะถูกส่งมาบดท่ี Cone crusher(เคร่ืองจกัรหมายเลข 6) และส่งต่อไปยงั 

Belt Conveyor 03 
7.Roll Crusher   :แร่ท่ีล าเลียงผา่นBelt Conveyor 03 จะถูกน ามาบดซ ้าท่ี Roll Crusher(เคร่ืองจกัรหมายเลข 7) 
8.Belt Belt Conveyor 03  :ล าเลียงแร่ท่ีผา่นการบดจากRoll Crusher เพื่อส่งไปเขา้ Trommel 
9.Trommel Size S  :ทรอมเมลตวัน้ี มีลกักษณะเป็นตะแกรง 2 ชั้น เพ่ือคดัขนาดเอาแร่ฝุ่น,แร่ไซส์ S (0.5-1mm.) และแร่ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าแร่

ไซส์ S จะถูกส่งไปยงัทรอมเมลตวัถดัไป 
10. Trommel Size M,L : ทรอมเมลตวัน้ี รับแร่ขนาดใหญ่จากTrommel Size Sเพื่อคดัขนาดเอาแร่ ไซส์ M (1-3 mm.) และ L (3-5 mm.) 
  โดยแร่ท่ีขนาดใหญ่กว่าไซส์L จะถูกล าเลียงโดยสายพานBelt Conveyor 05 เพ่ือน ากลบัไปบดอีกคร้ังท่ี Roller Crusher 
 

สถานะโครงการปัจจุบนั อยูใ่นช่วงปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตเพ่ือรองรับการผลิตท่ีมากขึ้นในอนาคต 
 

(ข) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 

 การท าเหมืองแมงกานีสมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยมาก เน่ืองจากพ้ืนท่ีเหมืองเป็นพ้ืนท่ีค่อนขา้งราบ ไม่มีสภาพป่า หรือพนัธุ์
ไมส้ าคญัในบริเวณ หากแต่เป็นบริเวณท่ีมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมกวา้งขวาง เช่น สวนล าไย และไร่ขา้วโพดนอกจากน้ี ยงัมีประชากรรอบ
พ้ืนท่ีเหมืองเบาบาง  การท าเหมืองแมงกานีสไม่มีการใชร้ะเบิด และสารเคมีในกระบวนการ เพียงแต่มีการใชน้ ้าฉีดพ่นเพ่ือลดการแพร่กระจายของฝุ่นท่ีเกิด
จากการขนส่ง และการบดยอ่ยหิน  
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 มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยัในการท างานท่ีส าคญั ไดแ้ก่   
 

1. ควบคุมชัว่โมงการท างานในแต่ละวนัท่ี 6 ชัว่โมงต่อวนั เพ่ือลดการเกิดฝุ่นละอองในอากาศ 
2. การฉีดพ่นน ้าตามจุดต่างๆ ในกระบวนการบดยอ่ยหินเพ่ือลดปริมาณฝุ่นละออง 
3. การปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวรอบพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงไดเ้ร่ิมก่อนด าเนินการท าเหมือง เพ่ือช่วยลดปริมาณฝุ่นท่ีฟุ้งกระจายออก

นอกพ้ืนท่ีโครงการ 
4. การเก็บกองหน้าดินบริเวณท าเหมืองและการปรับสภาพพ้ืนหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพท่ีดี เพ่ือความปลอดภยัในการ

ท างานและการฟ้ืนฟูสภาพในภายหลงั  
5. การจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัให้กบัพนกังานขณะปฏิบติัหน้าท่ี เช่น หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั หนา้กากป้องกนัฝุ่ น เป็นตน้ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีของพนกังานท่ีเหมืองอีกดว้ย  
6. มีการตรวจวดัความเข้มขน้ของฝุ่นละออง, วดัความดังของเสียง และสารปนเป้ือนในน ้ า จากกระบวนการผลิตแร่

แมงกานีสโดยกรมควบคุมมลพิษทุก 4 เดือน อีกทั้งยงัมีการจดัท ารายงานแผนฟ้ืนฟูกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส่งให้ทาง
อุตสาหกรรมจงัหวดัและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มประจ าจงัหวดั ปีละ2 คร้ัง 

 

 1.4ธุรกิจซ้ือขายสินแร่ดีบุกและแร่อ่ืนๆ 

  1.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 
  แร่ดีบุก (Tin:Sn) เป็นโลหะในหมู่ IV4 ในตารางธาตุ และอยู่ระหว่างธาตุเจอร์มาเนียม และตะกัว่ ดีบุกในรูปบริสุทธ์ิจะมีลกัษณะ
เป็นของแขง็ สีขาวเงิน มีความอ่อนตวัสูง มีจุดหลอมเหลวต ่า สามารถผสม และเกาะติดกบัโลหะอ่ืนไดดี้ จึงนิยมน าดีบุกมาเคลือบผิวหรือผสมกบัโลหะอ่ืน
เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงคุณสมบติัของโลหะในดา้นต่างๆ อาทิ ความแขง็แรง ทนต่อการกดักร่อน ป้องกนัการเกิดสนิม เป็นตน้  
  ประโยชน์ของดีบุก 
 1.ใชเ้คลือบโลหะเพ่ือท าภาชนะบรรจุอาหาร 

2.ใชผ้สมกบัตะกัว่ท าตะกัว่บดักรี 
3.ใชผ้สมกบัทองแดงเป็นทองสัมฤทธ์ิ ใชท้ าช้ินส่วนเคร่ืองจกัรกล พระเคร่ือง                                                            
4.ใชผ้สมกบัทองแดงและพลวงท าพิวเตอร์ 
5.ผสมกบัสังกะสีและพลวงใชชุ้บสังกะสีมุงหลงัคา 
6.ผสมกบัไทเทเนียมและอะลูมิเนียมท าช้ินส่วนเคร่ืองบินและยานอวกาศ 
7.ผสมกบัเซอร์โคเนียมเพ่ือท าภาชนะบรรจุแท่งเช้ือเพลิงในเคร่ืองปฏิกรณ์ปรมาณู ใชเ้คลือบแผน่เหลก็ท่ีเรียกว่าแผน่เหลก็วิลาส 
8.ใชใ้นอุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมผลิตแกว้เน้ือทึบ เคร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองเคลือบ ส่ิงทอ พลาสติก สีทาบา้น 

             

  แร่พลอยไดอ่ื้นๆท่ีทาง บริษทัฯ ท าการจดัจ าหน่ายนั้น ไดแ้ก่ แร่แทนทาไลต ์(Ta2O5)  
  แร่แทนทาไลต์ (Ta2O5) ,สารประกอบแทนทาลมั หรือท่ีทัว่ไปเรียกว่าแร่แทนทาลมั พบว่าส่วนใหญ่เกิดร่วมกนักบัแร่ไนโอเบียม 
(Niobium) หรือโคลมัเบียม (Columbium) แทนทาลมั เป็นโลหะทรานซิชนั (Transition Metals) มีสีเทาเงิน เป็นโลหะท่ีมีคุณสมบติัทนความร้อนสูงมาก มี
ความแข็งแรงและเหนียว มีความตา้นทานการกัดกร่อน เป็นส่ือน าไฟฟ้าและความร้อนท่ีดี และมีคุณสมบติัด้านการเก็บประจุไฟฟ้าท่ีดี นอกจาก น้ียงั
สามารถน าไปผสมกบัโลหะอ่ืนๆ ได ้

 ประโยชน์ของแทนทาลมั 

 1. ใชท้ าแทนทาลมั คาปาร์ซิเตอร์ พาวเดอร์ (Tantalum Capacitor Power) ท่ีใชใ้นการผลิตตวัเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor : คาร์ปาร์ซิเตอร์)  

2. ใชใ้นรูปของโลหะแทนทาลมั (Tantalum Metal) ท าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางเคมี ซ่ึงตอ้งการความตา้นทานและคงทนต่อการกดั
กร่อนของน ้ายาเคมี และสารเคมีชนิดต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี และใชท้ าภาชนะใส่น ้ายา และสารประกอบเคมีบางชนิด 

  3. ใชท้ าแทนทาลมัคาร์ไบด ์(Tantalum Carbide) ท่ีมีความแขง็ และทนทานต่อการกดักร่อนไดดี้ หรือใชผ้สมกบัโลหะคาร์ไบดช์นิดอ่ืน  ๆ
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 4. ใช้ท าโลหะผสม (Tantalum Niobium Alloy) ชนิดพิเศษท่ีใช้ในเคร่ืองยนต์ และล าตวัของยานอวกาศ ตลอดจนยานพาหนะท่ี
ตอ้งการให้มีความคงทนต่อความร้อนท่ีเกิดจากการเสียดสี เช่น เคร่ืองบิน รถยนต ์หรือ รถไฟความเร็วสูง ใชท้ าขดลวดความร้อนคอนเดนเซอร์
วาลว์ และป๊ัม โลหะพิเศษชนิดท่ีใชแ้ทนทาลมัผสมกบัโลหะอ่ืนๆ เช่น โคบอลต ์เหลก็ นิกเกิล ไทเทเนียม และไนโอเบียม เป็นตน้ 

5. ใชท้ าเคร่ืองมือพิเศษหรือเพื่อวตัถุประสงค์พิเศษอื่นๆ เช่น ใชเ้ป็นตวัเช่ือมต่อกระดูก หรือดา้ยเยบ็กระดูก ใชท้ าเคร่ืองมือผา่ตดั ใช้
อุดฟัน ใชท้ าเคร่ืองมือผลิตใยสังเคราะห์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นห้องปฏิบติัการ เป็นตน้ 

 
1.4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

  เน่ืองจาก ดีบุก และ แร่แทนทาลมั เป็นแร่ท่ีมีความตอ้งการสูงในตลาดไม่ว่าจะมีผลผลิตมากหรือนอ้ยเพียงไรก็สามารถซ้ือ-ขาย ได้
ตลอดปี ราคาซ้ือ-ขายแร่แทนทาลมัอา้งอิงตามราคาตลาดโลก ราคาขายดีบุกสามารถอา้งอิงไดจ้าก 3 แหล่งท่ีเป็นท่ียอมรับคือ  ตลาด LME (London 
Metal Exchange , ตลาดเซ่ียงไฮ ้(Shanghai Metal Exchange:SHME), และตลาดมาเลเซีย ( Kuala Lumpur Tin Market : KLTM)  และมีตลาดผูซ้ื้อท่ี
แน่นอน เช่น บริษทั Thailand Smelting and Refining Co., Ltd. (Thaisarco), บริษทั Malaysia smelting Corporation (MSC) และ บริษทัH.C. Starck 
(Thailand) Co., Ltd.ท่ีมีสาขาอยูใ่นหลายภูมิภาคเป็นตน้ 
 
 1.4.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 
   ในปัจจุบนับริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากัด(มหาชน) ได้ท าการซ้ือแร่ดีบุก และ แร่พลอยได้อ่ืนๆ จากบริษทั Ngwe Kabar Myanmar 
Co.,Ltdในสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมาร์ และน ามาเขา้กระบวนแต่งแร่เพ่ือท าให้บริสุทธ์ิมากขึ้นโดยใชบ้ริการการแต่งแร่ท่ี โรงแต่งแร่ใน จงัหวดัชุมพร, 
จงัหวดัประจวบคิรีขนัธ์ และจงัหวดัพงังา ตามความเหมาะสม เพื่อน าแร่ท่ีแต่งไดคุ้ณภาพแลว้ส่งขายต่อไป 

1.5 ธุรกิจขายแร่ไพโรลูไซต์และปรับปรุงระบบน ้า 
 

  แร่ไพโรลูไซต์มีลกัษณะเป็นโลหะ สีน ้ าตาลเขม้ แข็งและเปราะ และมีส่วนผสมของแมงกานีสไดออกไซด์ ประมาณ 40.65% ซ่ึง
ในทางธรณีวิทยาจดัเป็นสินแร่ประเภทแร่ไพโรลูไซต ์(Pyrolusite) สามารถใชใ้นการกรองน ้ า เพ่ือก าจดัสารโลหะ และสามารถน ามาผสมกบัเหลก็เพ่ือท า
ให้เหลก็มีความเหนียว ยืดหยุน่ และคงทนย่ิงขึ้น เช่น รางรถไฟ หวัขดุ หวัเจาะเหลก็ทุบ เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัใชป้ระโยชน์ในการท าให้เหลก็บริสุทธ์ิย่ิงขึ้น 

  ปัจจุบนั บริษทั ชลสิน จ ากดั ไดท้ าการจดัซ้ือ แร่ไพโรลูไซต์ เพ่ือจดัจ าหน่ายให้กบัหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการผลิตน ้ าใน

ประเทศ ซ่ึงในอนาคตจะมีการขยายกลุ่มลูกคา้ไปยงัภูมิภาคอ่ืนๆ ในประเทศขา้งเคียง เช่น ประเทศกมัพูชา เป็นตน้ รวมไปถึงจดัให้มีทั้งการขายส่ง

ให้กบัผูท้  าระบบบ าบดัน ้าในภูมิภาคต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  1.5.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
  การซ้ือ-ขายแร่ไพโรลูไซต ์ด าเนินการจดทะเบียนเป็นร้านรับซ้ือแร่ โดยใชช่ื้อบริษทั ชลสิน จ ากดัขอบเขตการท างานคือ การขายแร่
ไพโรลูไซต์ให้กบัผูท้  าระบบกรองน ้ า โดยเน้นงานทางด้านการผลิตน ้ าส าหรับงานอุปโภค ท่ีมีแหล่งน ้ าบาดาลเป็นแหล่งน ้ าดิบ นอกจากน้ียงัรับบริการ
เปลี่ยนสารกรอง และออกแบบระบบกรองน ้า ให้กบัหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน โรงงาน และ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัต่างๆ เป็นตน้  
   โดยแร่ไพโรลูไซตม์ีลกัษณะ องคป์ระกอบ และคุณสมบติัดงัน้ี 

 
 
 
 ไพโรลูไซตเ์ป็นช่ือของแร่ชนิดหน่ึงมาจากภาษากรีกค าว่า ไพโร (pyro) แปลว่าไฟ และ ลูซิส (lousis) แปลว่าการลา้ง ซ่ึงอา้งอิงมา
จากการใชไ้พโรลูไซตใ์นการลา้งสีออกจากแกว้ (Remove tints from glass) องคป์ระกอบส่วนใหญ่เป็นแมงกานีสไดออกไซด ์(Manganese dioxide; 
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MnO2) ประมาณร้อยละ 40-65 โดยน ้าหนกั ลกัษณะของสินแร่ไพโรลูไซต ์คือ มีสีด าหรือน ้าตาลเขม้ มีลกัษณะแขง็คลา้ยทราย และมีขนาดหยาบ มีความ
วาวแบบโลหะ (metallic luster) มีลกัษณะอสัณฐาน (Amorphous appearing mineral) ส่วนใหญ่พบโครงสร้างเป็นเม็ด เส้นใย หรือเป็นแท่ง ( a granular, 
fibrous or columnar structure) แต่บางคร้ังอาจรวมกนัเป็นแผน่รูปไต (reinform crusts) สีผงเป็นสีด าหรือน ้าเงินด า (black or bluish-black streak) และ
เป้ือนน้ิวเมื่อสัมผสั (readily soils the fingers) 
  เน่ืองจากไพโรลูไซตม์ีการจดัเรียงตวัท่ีหลากหลาย ท าให้มีพ้ืนท่ีผิวมากส าหรับการดูดซบัและกระบวนการออกซิเดชัน่เหลก็และ
แมงกานีสท่ีละลายในน ้า โดยสามารถก าจดัเหลก็ไดท่ี้ระดบัความเขม้ขน้สูงกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตรนอกจากน้ีไพโรลูไซตย์งัเป็นสารดูดซบัท่ีสามารถคืน
สภาพไดโ้ดยการลา้งยอ้นเพ่ือให้สารดูดซบัขยายตวักลบัขึ้นมา เพ่ือเป็นการขดัลา้งสารกรอง และเพ่ือให้สารกรองมีการจดัเรียงตวัใหม่ อีกทั้งยงัเป็นการการ
เพ่ิมพ้ืนท่ีผิวเพ่ือรักษาประสิทธิภาพในการดูดซบัเหลก็และแมงกานีส นอกจากน้ีแร่ไพโรลูไซตย์งัสามารถกรองฝุ่นละออง, ดูดซบั สารหนู (As2+) และแก๊ส
ไข่เน่า (H2S) ไดอี้กดว้ย 
 

 

รูปแสดงคุณสมบติัของแร่ไพโรลูไซต์ 

Physical Specification (ลักษณะของแร่ไพโรลูไซต์) 
ปริมาณ MnO2         40-65% 
ความถ่วงจ าเพาะ(Specific Gravity)       4.72 
Shipping Weight (kg/L)        40kg/L 
Effective size         8-20 mesh 

 
Size S 0.5-1 mm.   Size M1-3 mm.  Size L 3-5 mm. 

 
ความหนาแน่น (Density)        1,922 kg/m3 
          (120 Pond/ft3) 
Bulk density         4.91 MT/m3 

Specific Surface Area (m2/g) 
  Size S (0.5-1 mm.)      145 m2/g 
  Size M (1-3 mm.)       106.3 m2/g 
  Size L (3-5 mm.)       140.99 m2/g 
 
Total pore volume (cm3/g) 
  Size S (0.5-1 mm.)      0.1915 cm3/g 
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  Size M (1-3 mm.)       0.1407 cm3/g 
  Size L (3-5 mm.)       0.2362 cm3/g 
Micro pore size (nm.) 
  Size S (0.5-1 mm.)      5.283 nm. 
  Size M (1-3 mm.)       5.297 nm. 
  Size L (3-5 mm.)       6.7 nm. 
อตัราการลา้งยอ้น         25-30แกลลอน/minute/ft2 
อตัราการสลายตวั         2-3 % /year 
   

1.5.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 
 
ก) นโยบายและลักษณะการตลาด 

 
ปัจจุบนัแนวโน้มในภาพรวมของความตอ้งการใชแ้ร่ไพโรลูไซตสู์งขึ้นเน่ืองจากการน ามาใชพ้ฒันาและปรับปรุงระบบกรองน ้าใน

ชนบทและถิ่นทุรกนัดารทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บน ้าตามมาตรฐาน WHO ในการอุปโภค ปลอดภยัต่อการใช ้ดงันั้นเคร่ืองกรองน ้ าท่ี
ใชแ้ร่ไพโรลูไซตจึ์งเป็นอุปกรณ์ท่ีเขา้มามีบทบาทในการปรับสภาพน ้ าให้สะอาด ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในการพฒันาการหลากหลายรูปแบบ โดยประชาชนส่วน
ใหญ่ไดต้ระหนกัและให้ความส าคญักบัสุขภาพมากขึ้น จึงส่งผลให้ตลาดขยายตวัไดอี้กมาก 

 
  ส าหรับแร่ไพโรลูไซตก์ลุ่มลูกคา้เป้าหมายปัจจุบนั ไดแ้ก่ หน่วยงาน บริษทั องคก์ร ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการผลิตน ้า โดยมุ่งเนน้ไป
ทางลูกคา้ท่ีใชน้ ้าจากแหล่งน ้าใตดิ้นเป็นหลกัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดงัรูปตวัอยา่งผลงานท่ีผา่น 
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ข) ภาวะการแข่งขัน 
 

  โดยทัว่ไปตามทอ้งตลาดสารกรองน ้ าท่ีใชใ้นการก าจดัสนิมเหลก็และแมงกานีสท่ีปนเป้ือนในน ้า มีอยูด่ว้ยกนั 3 แบบ ไดแ้ก่ 
Manganese Green Sand, Manganese Zeolite, และ Pyrolusite เมื่อเปรียบเทียบดา้นคุณสมบติัแลว้พบว่า แร่ไพโรลูไซต ์มีคุณสมบติัท่ีเหนือกว่าในดา้นการ
กรองท่ีสามารถกรองสารไดห้ลายชนิด ดา้นอตัราการกรองท่ีมากกว่า สามารถดูแลรักษาไดง่้าย อีกทั้งยงัมีอายกุารใชง้านยาวนาน และส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด คือ 
มีราคาตน้ทุนในการใชง้านถูกกว่าสารกรองแบบอ่ืนๆสูงสุดถึง 2 เท่าตวัซ่ึงถือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นการแข่งขนั ดงัตารางแสดง การเปรียบเทียบ
คุณสมบติั และราคา ระหว่างแร่ไพโรลูไซต,์ แมงกานีสกรีนแซนด ์และ แมงกานีสซีโอไลต ์
 
 
 

ตารางแสดง การเปรียบเทียบ คุณสมบติั และราคา ระหว่างแร่ไพโรลูไซต,์ แมงกานีสกรีนแซนด ์และ แมงกานีสซีโอไลต ์
 

1.5.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 

ทางบริษทั ชลสิน จ ากดั ไดท้ าการจดัซ้ือแร่ไพโรลูไซต ์จากบริษทั เมยพ์ลสั 2005 จ ากดั เพ่ือน ามาจดัจ าหน่ายให้กบัผูท้  าระบบกรองน ้ า
ทั้งรายใหญ่ และรายยอ่ย เน่ืองจากเลง็เห็นว่าการใชแ้ร่ไพโรลูไซตใ์นระบบกรองแทนสารกรองชนิดอ่ืนๆ มีความคุม้ค่าคุม้ราคาและยงัสามารถผลิตน ้ าให้ได้
ตามมาตรฐานอีกดว้ย 
  
 

 

แบบของสารกรอง ความสามารถในการ
กรอง 

อัตราการกรอง 
(Filtration Rate) 

การดูแลรักษา อายุการใช้
งานต่อการ
ล้างย้อน 1 

คร้ัง 

อายุการใช้งาน Total Cost 
ที่เวลา 2 ปี 

 - Manganese 
- Iron 
- Hydrogensulfide 
- Arsenic 

300-600 - ลา้งยอ้น 
 

314 ชัว่โมง 2 ปี 4X 

 

- Manganese 
- Iron 
- Arsenic 

 

22-23 - ลา้งยอ้น 
- ฟ้ืนฟูประสิทธิภาพ

ดว้ยด่างทบัทิม 
- เพ่ิมประสิทธิภาพ

ดว้ยการฉีดคลอรีน 
 

73 ชัว่โมง 4 เดือน 6X 

 

- Manganese 
- Iron 
- Arsenic 

 

22-23 - ลา้งยอ้น 
- ฟ้ืนฟูประสิทธิภาพ

ดว้ยด่างทบัทิม 
- เพ่ิมประสิทธิภาพ

ดว้ยการฉีดคลอรีน 
 

73 ชัว่โมง 6 เดือน 8X 
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2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 โครงการบ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์ 
 โครงการ The Bay Skycliff 

  โครงการ The Bay Skycliffสถานท่ีตั้งอยูอ่  าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต ประกอบไปดว้ยบา้นจดัสรรจ านวน 32 ยนิูต และอาคารพาณิชย ์
จ านวน 24 ยนิูต มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 346 ลา้นบาท โครงการตั้งอยูใ่นท าเลท่ีดีในอ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต จึงแวดลอ้มดว้ยส่ิงอ านวยความ
สะดวกมากมาย อาทิ เช่น สวนสาธารณะ และสนามกีฬาของจงัหวดั วิทยาลยั ศูนยก์ารคา้ และ สถานท่ีราชการอีกหลายหน่วยงาน ซ่ึงนโยบายของบริษทัคือ
จดัสรรสร้างบา้นเพ่ือขายแก่ผูม้ีรายไดร้ะดบัปานกลาง ปัจจุบนัโครงการด าเนินการแลว้เสร็จและปิดยอดขายไปแลว้ประมาณ 75 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอาคารพาณิชย์ 
โครงการ The Bay District 
 
โครงการ “TheBay District” สถานท่ีตั้งอยู่อ  าเภอจงัหวดัภูเก็ต เป็นโครงการอาคารพาณิชย ์จ านวน 9 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 

62.10 ลา้นบาท ปัจจุบนัโครงการด าเนินการแลว้เสร็จและขายไปแลว้ประมาณ 56 % 
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2.2การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

 บริษัท มีการ วิเคราะห์ตลาด และคู่แข่งอย่างสม ่าเสมอ ทั้ งความเป็นไปและค่าสถิติต่างๆท่ีเป็นตัวช้ีวัดแนวโน้มของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์จากขอ้มูลท่ีผ่านมาในทั้งในอดีตและการคาดกาณ์จากภาครัฐและเอกชนท่ีเช่ือถือได ้อีกทั้งยงัไดท้ าการส ารวจและเก็บขอ้มูลของคู่แข่ง
รอบจงัหวดัภูเก็ต เพื่อการพฒันาโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทนัคู่แข่งในตลาด 
 อยา่งไรก็ตาม สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปัจจุบนัเกิดการชะลอตวัสาเหตุเน่ืองจากผูซ้ื้อส่วนใหญ่ไดรั้บทราบข่าวท่ีมีผลกระทบ
ต่อการตดัสินใจ เช่นภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีจะเร่ิมใชปี้ 2563 มาตรการก าหนดเพดานสินเช่ือต่อมูลค่าหลกัประกนั (LTV) ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) ท่ีมีผลกระทบการวางเงินดาวน์ของผูซ้ื้อ การปรับขึ้นอตัราดอกเบ้ียนโยบาย และสถานการณ์การท่องเท่ียวภูเก็ตท่ีมีจ านวนนกัท่องเท่ียวลดลง 

 ทั้งน้ี ในปีทีผ่านมา บริษทัมีนโยบายการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยการเพ่ิมการโฆษณาบริเวณใกล้ๆ โครงการ และพ้ืนท่ี
สาธารณะท่ีมีฝูงชนพลุกพล่าน เช่น สนามบินภูเก็ต เพื่อเป็นการสร้าง Brand Awareness ให้แก่ผูบ้ริโภค 

 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

 2.3.1 การจัดหาที่ดิน 
 
 เน่ืองจากบริษทัมีตน้ทุนท่ีดินเดิม ซ่ึงบริษทัไดเ้ลง็เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจ ท าให้การลงทุนในการพฒันาโครงการหมู่บา้นเกิดขึ้นได้
โดยไม่ตอ้งลงทุนเพ่ิมเติมท่ีสูงมาก และสามารถหวงัผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าได ้โดยโครงการมีท าเลท่ีตั้งท่ีโดดเด่น ซ่ึงอยูภ่ายในอ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต จึงท า
ให้บริษทัมีจุดแขง็ และเป็นขอ้ไดเ้ปรียบมากกว่าคู่แข่งอ่ืนๆในตลาด ทั้งน้ีบริษทัเองยงัไดม้ีการเสาะหาท่ีดินท่ีมีต าแหน่งท่ีตั้งท่ีดีในราคาท่ีมีการแข่งขนัเพ่ือ
พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยอ่ื์นๆ เพ่ือขายและ/หรือเพ่ือเช่าต่อไปดว้ย บริษทัไดดู้ความเหมาะสมส าหรับพฒันาโครงการเพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าจะออกสู่
ตลาดในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
 
 2.3.2 การจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 
 
 วสัดุก่อสร้างส่วนใหญ่จะถูกจดัซ้ือโดยผูรั้บเหมาหลกัในการจดัหาวสัดุท่ีดี ราคาเหมาะสม บริษทัได้จดัท าฐานขอ้มูลราคาวสัดุ
ก่อสร้างซ่ึงน าขอ้มูลมาจากหน่วยงานรัฐบาลและแหล่งอ่ืนๆท่ีมีความน่าเช่ือถืออีกดว้ย บริษทัไดด้ าเนินงานอย่างใกลชิ้ดกบัผูจ้ดัหาวสัดุท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึงส่ง
สินคา้ท่ีมีคุณภาพและตรงต่อเวลาในงบประมาณท่ีเหมาะสม ทั้งน้ีบริษทัไดม้ีการจดัหาวสัดุบางอยา่งเองดว้ยในบางกรณี 
 
 2.3.3 การส่งมอบบ้าน 
 บา้นและอาคารพาณิชยท่ี์มีการขายและส่งมอบแลว้ตั้งแต่เร่ิมโครงการจนถึงส้ินปี 2563 มีดงัน้ี 
 

 
 
 
 

โครงการ The Bay เฟส 1 จ านวนหลงั % จ านวนหลงั % จ านวนหลงั % จ านวนหลงั % จ านวนหลงั % จ านวนหลงั %

อาคารพาณชิย ์- 24 คหูา 10                 41.67 10                  41.67 -               - 1                   4.17 1                   4.17

บา้น Type A - 12 คหูา 1                    8.33 2                     16.67 -               - 1                   8.33 -               - 1                   8.33

บา้น Type B - 20 คหูา 3                    15.00 6                     30.00 4                    20.00 -               - 2                   10.00

THE BAY DISTRICT (ถ.ขวาง) จ านวนหลงั % จ านวนหลงั % จ านวนหลงั % จ านวนหลงั % จ านวนหลงั % จ านวนหลงั %

อาคารพาณชิย ์- 9 คหูา -               -       1                     11.11 -               - 3                   33.33 1                   11.11 -               -

2562

โครงการ / ประเภทบา้น

2558 2559 2560 2561 2562 2563

2563

สรุปการขายโครงการ

สรุปการขายโครงการ
โครงการ / ประเภทบา้น

2558 2559 2560 2561
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3. ธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
 
 คณะกรรมการ THL ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2560 เมื่อวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั 
ซ่ึง THL ถือหุ้น 98% เมื่อวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์หลกัส าหรับลงทุนในธุรกิจพลงังานทดแทน 
เพื่อเป็นแหล่งพลงังานทดแทนให้ประเทศตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนของกระทรวงพลงังาน 
 ต่อมาในปี 2561 บริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากัด ได้เขา้ท ารายการซ้ือหุ้นของบริษทั สวสัดี เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากัด ซ่ึงเป็น
ผูส้นับสนุนโครงการโซลาร์ ฟาร์ม ของสหกรณ์การเกษตรพูนสุข จ ากดั ซ่ึงไดรั้บสิทธิเขา้ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ าหน่ายใน
โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ก าลงัการผลิต 5 เมกะวตัต์ ท่ีอ าเภอพะโต๊ะ จงัหวดัชุมพร และลงนามซ้ือขายไฟฟ้า (“PPA”) กบั กฟภ. เพ่ือขาย
กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดให้แก่ กฟภ.  
 
 3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

                                                                                         
  กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ภาครัฐ ไดแ้ก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ตามนโยบายการสนบัสนุนการผลิตและการใชไ้ฟฟ้าพลงังานทดแทน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  โครงการ                                        ขนาดก าลงั                                       สถานะ/ความคืบหนา้โครงการ  
 การผลิต 

 
1. โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์   5 เมกะวตัต ์   จ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชยแ์ลว้ (COD) 
     จงัหวดัชุมพร                                                                                              ตั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2561 

 
 (1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดก าลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ จังหวัดชุมพร: 

• ด าเนินธุรกิจภายใตบ้ริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยทางออ้มของบริษทัฯ โดยเป็นผูผ้ลิตไฟฟ้า(Very Small 
Power Producer: VSPP) โครงการตั้งอยูเ่ลขท่ี 126 หมู่ 10 ต าบลพะโต๊ะ อ าเภอพะโต๊ะจงัหวดัชุมพร มีเน้ือท่ีรวมประมาณ 50 ไร่ 

• ท าสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่างบริษทั สวสัดี เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั กบั การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) อายุสัญญา 25 ปี 
โดยมีอตัรารับซ้ือไฟอยูท่ี่ 4.12 บาท/kWh (FIT) 

• เร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date: COD) ตั้งแต่วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2561 
• ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ านวน 8 ปี นับแต่

วนัท่ีเร่ิมมีรายได ้
สิทธิและประโยชน์ท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

 ประเภทกิจการท่ีไดรั้บ   เลขท่ีบตัรส่งเสริม  ก าลงัการผลิต  วนัท่ีคณะกรรมการ 
         การส่งเสิรม    ท่ีไดรั้บการส่งเสริม                         อนุมติั 

1.กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์  61-0843-1-00-1-0  5 เมกะวตัต ์  18 กรกฏาคม 2561 
 

 
 สิทธิและประโยชน์ท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตไฟฟ้า หรือ 
พลงังานไฟฟ้าและไอน ้าจากพลงังานหมุนเวียน ยกเวน้ขยะ หรือ เช้ือเพลิงจากขยะ ตามสิทธิและประโยชน ์ดงัต่อไปน้ี 

1. ไดรั้บสิทธิให้ไดรั้บอนุญาตน าคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือเขา้มาในราชอาณาจกัรในต าแหน่งหนา้ท่ีการท างานตลอดระยะเวลาเท่าท่ีได้รับ
อนุญาต 

2. ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการอนุมติั 
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3. ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุน ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน มีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

4. ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้
ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

 

ความกา้วหนา้ในการด าเนินธุรกิจ  
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศไม่เอ้ืออ านวย ประกอบกับธุรกิจในด้านพลังงานไฟฟ้าเป็นธุรกิจท่ีมีการลงทุนด้วยเงินจ านวนมาก แต่จะได้

ผลตอบแทนในระยะยาว รวมถึงบริษทัยงัมีบริษทัในเครือซ่ึงมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานค่อนขา้งสูง มีปัญหาดา้นสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริษทัในเครือ อีกทั้งยงัมีผลขาดทุนสะสมในอดีตเป็นจ านวนมาก ดงันั้น ในปี 2563 คณะกรรมการ THL ในการประชุมเร่งด่วนคร้ังท่ี 5/2563 ไดม้ีมติ
อนุมติัให้ท ารายการจ าหน่ายเงินลงทุน (ขายหุ้นสามญั) ของบริษทัท่ีถืออยูท่ ั้งหมดในบริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั ให้กบั บริษทั เอม็พี เอน็เนอร์ยี จ ากดั 

โดยเมื่อบริษทัสามารถจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัในเครือดงักล่าวในราคาท่ีเหมาะสมซ่ึงถือเป็นโอกาสท่ีบริษทัจะลดภาระรายจ่ายในบริษทัใน
เครือ และยงัไดรั้บเงินสดกลบัเขา้มาเพ่ือใชห้มุนเวียนในธุรกิจไดจ้ านวนหน่ึงและยงัสามารถน าไปลงทุนในธุรกิจท่ีเหมาะสมต่อไป ทั้งน้ี บริษทัตอ้งการมุ่ง
ไปท่ีธุรกิจเหมืองแร่ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทั  
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ให้ความส าคญัของการบริหารความเส่ียงของธุรกิจทั้งท่ีเกิดจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก เพ่ือลด
ผลกระทบให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีปัจจยัความเส่ียงดงัน้ี 
 

3.1 ธุรกิจเหมืองแร่ 

 
 3.1.1 ธุรกิจเหมืองหินแอนดีไซท์ 

 
 3.1.1.1  ความเส่ียงด้านคู่แข่ง 
 ในการผลิตหินแอนดีไซต์ใน จ.สระบุรีให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีน าหินไปก่อสร้างปรับปรุงระบบคมนาคมบริเวณภาคกลางของ

ประเทศไทย เน่ืองดว้ยปัจจยัท่ีตั้งและลกัษณะทางธรณีวิทยาซ่ึงเป็นหินอคันีประเภทแอนดีไซต์ ท่ีมีความโดดเด่นจากพ้ืนท่ีบริเวณใกลเ้คียงซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นหินตะกอนประเภทหินปูน และหินอคันีชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงมีคุณสมบติัในการน าไปใชท่ี้แตกต่างกนั โดยเหมืองหินแอนดีไซตข์องบริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบ
ในเชิงการตลาดจึงท าให้บริษทัฯ ไม่มีความเส่ียงทางดา้นคู่แข่งทางการคา้ในบริเวณจงัหวดัสระบุรีและภาคกลางของประเทศไทย 

 
 3.1.1.2 ความเส่ียงด้านโอกาสในการขยายฐานลูกค้า 
 สืบเน่ืองจากโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ท าให้มีความตอ้งการใชหิ้นเพ่ิมมากขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ตลาดขาดแคลนหินในการท า

โครงการ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดพิ้จารณาทบทวนในเร่ืองของราคาหินอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอให้เหมาะสมกบัสภาพตลาดอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้ลดความเส่ียง
ในเร่ืองโอกาสในการขยายฐานลูกคา้ดงักล่าว 

 
  
 3.1.1.3 ความเส่ียงที่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก 
 บริษทัฯไดม้ีการสะสมของสต๊อกหินเพ่ิมขึ้น ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพ่ิมชัว่โมงในการท างานและการปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้มีก าลงั

การผลิตสูงขึ้น เพ่ือเตรียมการส่งมอบให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ ท าให้บริษทัฯ ลดความเส่ียงในเร่ืองการใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมากในการเพ่ิม
สายการผลิต ทั้งน้ีหากมีปริมาณความตอ้งการของสินคา้ท่ีสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคญัและต่อเน่ือง บริษทัจะพิจารณาในการลงทุนเพ่ิมโครงการขยายก าลงัการ
ผลิตในภายหลงั 

 
 
 3.1.1.4 ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมและมวลชน 
 ความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบว่าไม่มีผลกระทบมากนกั เน่ืองจากต าแหน่งท่ีตั้งของเหมืองหินอยูใ่นหุบเขา ซ่ึงมีลกัษณะภูมิประเทศ

ท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวป้องกนัผลกระทบจากการผลิต และยงัอยูห่่างจากเขตชุมชน โรงเรียน และวดั ท าให้เหมืองหินยงัคงด าเนินการผลิตไดต้ามปกติภายใต้
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

 3.1.1.5 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 บริษทัฯ มีความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ไดห้รือลูกหน้ีไม่ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ดงันั้น บริษทัฯ 

จึงมีการใชน้โยบายป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยก าหนดขั้นตอนการพิจารณาให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีการคา้ให้มีความรัดกุมมากย่ิงขึ้น มี
การเรียกเก็บหลกัประกนั เช่น เงินสดเช็คหรือหนงัสือค ้าประกนัจากสถาบนัการเงินมีการควบคุมและติดตามการช าระเงินจากลูกหน้ีอยา่งใกลชิ้ด  
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3.1.2 ธุรกิจรับจ้างขุดเหมืองและผลิตแร่ดีบุก 
 
 3.1.2.1  ความเส่ียงด้านการเงิน 

 เน่ืองจากบริษทัฯ รับจา้งขดุเหมืองและผลิตแร่ดีบุกในต่างประเทศนั้นจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนมากจึงค่อนขา้งมีความเส่ียงอย่างไรก็
ตามบริษทัฯไดม้ีแนวทางป้องกนัและลดความเส่ียง โดยการท าประกนัความเส่ียง คือ การท าสัญญาการท าเหมืองกบับริษทัคู่สัญญาแบบครอบคลุมโดย
บริษทัคู่สัญญาจะตอ้งชดใชค้่าเสียหายทั้งหมดหากการด าเนินงานไม่เป็นไปตามสัญญา เช่น ปริมาณแร่ท่ีขุดพบหรือกรณีหากบริษทัคู่สัญญามีการแจ้ง
ยกเลิกการท าเหมืองก่อนก าหนด 
 
 3.1.2.2 ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ 
 เน่ืองจากบริษทัฯ รับจา้งขุดเหมืองและผลิตแร่ดีบุกในสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ ซ่ึงมีระบบการเมืองการปกครองท่ีแตกต่าง
จากประเทศไทย ท าให้มีความเส่ียงในเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงทางดา้นกฏหมายหรือขอ้บงัคบั ดงันั้นทางบริษทัฯ ไดม้ีแนวทางป้องกนัความเส่ียงโดยการ
วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลและผลกระทบต่อบริษทัฯ และมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยการอพัเดทกฏหมายหรือขอ้บงัคบัต่างๆ อยู่เป็น
ประจ าและมีการติดตามอยา่งใกลชิ้ด 
 
 3.1.2.3 ความเส่ียงจากข้อจ ากัดในการประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ 
 สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์เป็นประเทศท่ียงัขาดบุคคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจาก
เป็นประเทศท่ีมีความลา้หลงัทางโครงสร้างการวางระบบเครือข่าย ท าให้ไม่เอ้ืออ านวยต่อการเขา้ถึงของเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคธุรกิจ อาจส่งผลต่อ
งานบริการรับจา้งผลิตของบริษทัฯได ้อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ มีมาตรการรองรับเพื่อลดความเส่ียงโดยการสร้างพนัธมิตรทางธุรกิจกบัผูใ้ห้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศในสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์จะช่วยให้เกิดความคล่องตวัในการบริหารงานบริการรับจา้งผลิตของบริษทัฯ ได้ 
 
 3.1.2.4 ความเส่ียงจากการเกิดโรคระบาดร้ายแรง 
 ดว้ยปรากฎเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในหลายประเทศ ซ่ึงเหตุการณ์มีแนวโนม้ทวีความรุนแรงและ
กระจายตวัอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัยงัไม่มีวคัซีนป้องกนั จึงเป็นการยากในการควบคุมสถานการณ์ในเวลาอนัสั้น ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ
บริษทัโดยออ้ม กล่าวคือ ไม่สามารถน าเขา้เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ วตัถุดิบ แรงงาน จากแหล่งประเทศคู่คา้ รวมถึงประเทศสาธารณรัฐแห่งสภาพ
เมียนมาร์ ตลอดจนตอ้งชะลอหรือเลื่อนก าหนดการเดินทางของผูบ้ริหารและทีมงานท่ีจะไปยงัประเทศดังกล่าวท่ีมีความเส่ียง ส่งผลให้แผนด าเนิ นการ
ต่างๆ ตอ้งล่าชา้ไปกว่าก าหนดการท่ีวางไว ้อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีมาตรการรองรับโดยการปรับแผนการด าเนินการเพื่อลดผลกระทบต่างๆ และจดัให้มี
มาตรการดูแลและระมดัระวงัสุขอนามยัและความปลอดภยัแก่ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม 
   
 3.1.3 ธุรกิจการซ้ือขายสินแร่ดีบุกและแร่อ่ืนๆ 
   
  3.1.3.1 ความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ 
  ปัจจุบนัการซ้ือ-ขาย แร่ดีบุกและแร่พลอยไดต่้างๆ ยึดถือราคาตลาดโลก ซ่ึงความเส่ียงในดา้นราคามกัเกิดขึ้นเมื่อ เศรษฐกิจมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ทางบริษทัฯ จึงได้มีการป้องกนัความเส่ียง เช่น หาตลาดส ารองในหลายๆแหล่ง และขายแร่พลอยได้อ่ืนๆแทนการขายแร่ดีบุกใน
ช่วงเวลาท่ีดีบุกราคาตกต ่า เป็นตน้ 
    

3.1.4 ธุรกิจรับจ้างผลิตเหมืองแมงกานีส 
 

  3.1.4.1 ความเส่ียงด้านการเมืองและการปกครอง 
  การประกอบธุรกิจการท าเหมืองและซ้ือขายแร่ภายในประเทศไทยจะตอ้งด าเนินภายใตก้ฏหมาย พรบ.แร่2560 ซ่ึงธุรกิจฯจะมีความ
เส่ียงต่อเมื่อมีการเปลี่ยนกฏหมายหรือมีการประกาศขอ้บงัคบัพิเศษต่างๆ ดงันั้นบริษทัฯจึงมีมาตรการป้องกนัความเส่ียงดว้ยการจดัให้มีการอพัเดทขอ้มูล
ทางดา้นกฏหมาย ทุก 6 เดือนและมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของกฏหมายอยา่งใกลชิ้ด 
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  3.1.4.2 ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมและมวลชน 

 ความเส่ียงด้านส่ิงแวดลอ้ม พบว่าไม่มีผลกระทบมากนัก โดยทัว่ไปความเส่ียงมกัเกิดจากกระบวนการท าเหมืองท่ีก่อให้เกิดฝุ่น
ละออง และเสียงดงัรบกวนชาวบา้นในละแวกเหมือง ซ่ึงทางบริษทัฯ ไดม้ีการควบคุมการเกิดฝุ่นละอองขณะท าเหมืองโดยการท าให้ท าอุปกรณ์กั้นฝุ่น และ
พรมน ้าขณะท่ีเคร่ืองจกัรท างาน  และลดชัว่โมงการผลิตแร่ลง เพ่ือลดผลกระทบดา้นฝุนละอองและเสียงรบกวน 
 
 
 3.1.5 ธุรกิจการขายแร่ไพโรลูไซต์ 
  3.1.5.1 ความเส่ียงด้านการขนส่ง 
  การประกอบธุรกิจ ซ้ือ-ขายแร่ไพโรลูไซต์ย่อมตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัการขนส่งเสมอ ดงันั้นความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นอาจเกิดจากการ
ขนส่งท่ีล่าชา้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเกิดจากอุบติัเหตุขณะขนส่งสินคา้ ดงันั้นทางบริษทัฯ จึงมีมาตรการป้องกนัความเส่ียงโดยการเลือกใชบ้ริการ
บริษทัขนส่งท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน และมีการจดัท าประกนัสินคา้ขณะขนส่ง 
 
  3.1.5.2 ความเส่ียงด้านการแข่งขัน 
  ปัจจุบนัการใชแ้ร่ไพโรลูไซตใ์นงานระบบกรองน ้ าเร่ิมเป็นท่ีนิยมแพร่หลาย ประกอบกบัมีสินคา้คู่แข่งเกิดขึ้นตลอดเวลา ทางบริษทั
ฯ จึงมีมาตรการลดความเส่ียงโดยการพฒันาคุณภาพสินคา้ให้เหมาะกบัลูกคา้รายยอ่ย(หน่วยครัวเรือน) และลูกคา้รายใหญ่(อุตสาหกรรม) 
 
 

3.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

 
 3.2.1 ธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์ 

 
 3.2.1.1  ความเส่ียงจากการสร้างก่อนขาย 

 ท่ีดิน จ.ภูเก็ต ของทุ่งคา ซ่ึงบริษทัฯ เห็นว่าท่ีดินดงักล่าวมีโอกาสในการพฒันาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบับริษทั
ฯ ต่อมา บ.89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือจึงไดซ้ื้อท่ีดินดังกล่าวและได้พฒันามาเป็นโครงการหมู่บา้นจดัสรรและอาคาร
พาณิชย ์จ านวน 56 ยูนิต ภายใตโ้ครงการ “The Bay Skycliff” และโครงการอาคารพาณิชย ์ถนนขวาง จ านวน 9 ยูนิต ภายใตโ้ครงการ “The Bay District” 
ซ่ึงก่อสร้างแลว้เสร็จ และส่งมอบไปยงัลูกคา้แลว้ส่วนใหญ่ 

 อยา่งไรก็ตาม ท่ีดินอ.แม่สอด จ.ตาก และท่ีดิน จ.ภูเก็ต ซ่ึงเป็นโครงการในอนาคตในรูปแบบทาวโฮมและอาคารพาณิชย ์บา้นเด่ียว
ยงัคงมีความเส่ียงจากการสร้างก่อนขาย เน่ืองจากจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนเป็นจ านวนมากก่อนท่ีจะมีการรับรู้รายไดห้รือกระแสเงินสดเขา้มา ท าให้บริษทั
อาจเผชิญกบัปัญหาสภาพคล่อง ปัญหาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคประกอบกบัยงัคงมีความเส่ียงจากปัจจยัภายนอก เน่ืองจากปัจจุบนัธุรกิจ
พฒันาอสังหาริมทรัพยม์ีสภาวะการแข่งขงัท่ีสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดม้ีแนวทางลดความเส่ียง โดยการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคอย่างละเอียดเพ่ือ
ศึกษาวิจยัถึงความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยเฉพาะ เช่น ท าเลท่ีตั้ง รูปแบบโครงการ และระดบัราคา เป็นตน้ โดยมุ่งท่ีจะพฒันาโครงการแบบ
ครบวงจรเพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัของลูกคา้ ซ่ึงบริษทัคาดหวงัว่าบริษทัสามารถให้บริการ และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ได้
อยา่งครบครัน 

 
 3.2.1.2 ความเส่ียงด้านการใช้เงินลงทุนที่สูง 
 การขยายธุรกิจของธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์เช่น การเปิดโครงการใหม่ๆ นั้นมีความเส่ียงสูง ไม่ว่าจะเป็นการใชเ้งินลงทุนท่ีสูง 

ตั้งแต่การลงทุนซ้ือท่ีดิน การก่อสร้าง การขาย เป็นตน้ ดงันั้นเพ่ือการป้องกนัหรือลดความเส่ียง บริษทัฯ จึงมีแนวทางดงัน้ี คือ มีขบวนการขั้นตอนการ
พิจารณาศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการมีการประเมินความเส่ียงของสภาพเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีโดยดูจากศกัยภาพศึกษาความตอ้งการของตลาด รวมถึง
ความสามารถในการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยดูจากรายไดข้องลูกคา้กบัการปล่อยสินเช่ือของธนาคาร ก่อนท่ีจะเร่ิมมีการเปิดโครงการใหม่ๆ 
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3.2.1.3 ความเส่ียงด้านด าเนินการของรัฐ 
 
 เน่ืองจากปัจจุบนัขั้นตอนในลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยม์ีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และการวางนโยบายจากภาครัฐ รวมถึงขั้นตอนการด าเนินการของหน่วยราชการไม่ว่าจะเป็นเร่ืองกฎหมาย
เก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายเก่ียวกบัพระราชบญัญติัผงัเมือง ลว้นเป็นปัจจยัท่ีอยูเ่หนือการควบคุมซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อการพฒันาโครงการ
ใหม่ของบริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ มีแนวทางลดความเส่ียง โดยให้ความส าคญักบัการเลือกท าเลท่ีตั้ง ศึกษาขอ้มูลการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วย
รัฐตลอดจนตรวจสอบถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการตดัสินใจลงทุน เพื่อให้สามารถก าหนดแผนการพฒันาโครงการไดอ้ย่างเหมาะสม
หากมีการเปลี่ยนแปลงในขอ้กฎหมายหรือนโยบายของรัฐ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 
 

 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีราคาทุนและมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ตามขอ้มูลในงบการเงินรวม ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 
 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                                                                                                                                                                        
ประเภทสินทรัพย์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 
ภาระผูกพัน 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 53.89 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 34.92 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 27.79 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 162.79 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
ยานพาหนะ 6.95 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
ตน้ทุนการร้ือถอนเคลื่อนยา้ยบรูณะสถานท่ี - บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
อ่ืน ๆ 0.45 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
งานระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง 75.49 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 362.27   
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4.1 ธุรกิจเหมืองแร่  
 
 4.1.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก 

 
 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ มีราคาทุนและมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ตามขอ้มูลในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 
 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                                                                                                                                                                        
ประเภทสินทรัพย์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

 
ภาระผูกพัน 

ท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 34.33 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 31.87 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
เคร่ืองตกแต่งและอุปกรณ์ส านกังาน 2.93 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 162.90 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
ยานพาหนะ 6.84 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
ตน้ทุนการร้ือถอนเคลื่อนยา้ยบรูณะสถานท่ี - บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
อ่ืน ๆ   0.45 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
งานระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจกัรระหว่างติดตั้ง 75.24 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 314.55   
 
    

 รายละเอียดของทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ 
 
 4.1.1.1  ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน 

 ท่ีดิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 รวม 106 ไร่ 7งาน 23.8 ตารางวา มูลค่าตามบญัชี-สุทธิ 31.85 ลา้นบาท ส่วนปรับปรุงท่ีดิน มีมูลค่า
ตามบญัชี-สุทธิ 22.03 ลา้นบาท รวมท่ีดินและส่วนปรับปรุงท่ีดิน มีมูลค่าตามบญัชี-สุทธิ 53.89 ลา้นบาท 

 

โดยท่ีดินมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

จังหวัดที่ตั้ง 
ของที่ดิน 

จ านวน
(แปลง) 

เน้ือที่ 
ไร่-งาน-ตรว. 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ภูเก็ต 3 11-2-64.8 19.56 (89 C) บริษทัฯ มีค ้าประกนัธนาคาร 
สระบุรี 4 88-3-89.0 22.05 บริษทัฯ ไม่มีภาระผูกพนั 
ชุมพร 1 7-0-70.0                  12.28 บริษทัฯ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 
 

106-7-23.8 53.89 
  

  
หมายเหต ุ: 100 ตารางวา = 1 งาน, 4 งาน = 1ไร่, 1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร, 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร 
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4.1.1.2อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 
 

 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารของบริษทัฯ  ตั้งอยู่เลขท่ี 252/11 อาคารเมืองไทย-ภทัร1 ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ เน้ือท่ี 1,844.69 ตารางเมตร ราคาทุน 73.42 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีมูลค่าตามบญัชี-สุทธิ 22.05 ลา้นบาท 

 
 

  4.1.1.3งานระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจักรระหว่างติดตั้ง 
 

 งานระหว่างก่อสร้างและเคร่ืองจกัระหว่างติดตั้ง มีมูลค่าตามบญัชี-สุทธิ 164.33 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรผลิตดีบุกท่ี
ประเทศพม่า จ านวน 2 เคร่ือง เพื่อใชใ้นการผลิตแร่ดีบุก 

 
 

 4.1.2สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
 4.1.2.1ประทานบัตรการท าเหมืองหินแอนดีไซท์ 

 
 ประทานบตัรการท าเหมืองหินแอนดีไซทท่ี์บริษทัฯ ไดรั้บแลว้ มีดงัต่อไปน้ี 
 

 

 พ้ืนท่ี   

เลขท่ีประทานบตัร ไร่ งาน ตารางวา วนัหมดอายุ สถานะ 

28676/15268 88 3 81 23 พ.ค.2567 - 

       **28675/15632 154 2 67 21 ม.ค.2560 อยูร่ะหว่างการต่ออายฯุ 

  **เช่าช่วงจากบริษทั สินธนา รีซอร์ส จ ากดั 
 

 ความกา้วหน้าในการด าเนินงานคร้ังส าคญัคือ การท่ีบริษทัฯ สามารถด าเนินการต่ออายุประทานบตัรแปลง 28676/15268ไดส้ าเร็จ 
ส่วนแปลง 28675/15632 อยูร่ะหว่างการด าเนินการต่ออายุ ท าให้บริษทัสามารถยื่นเสนอขายผลิตภณัฑหิ์นชนิดต่าง ๆ ให้กบัผูใ้ชร้ายใหญ่ในงานโครงการ
รถไฟทางคู่สายต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ซ่ึงตอ้งใชหิ้นท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ของบริษทั เน่ืองจากหินแอนดีไซทเ์ป็นหินท่ีมีความแกร่งสูง มีความทนทาน
กว่าหินปูนท่ีใชก้นัในงานก่อสร้างทัว่ไป 

 

ประทานบตัรเลขท่ี 28676/15268 : เมื่อวนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 บริษทัฯ ไดรั้บประทานบตัร จากฝ่ายอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่ ส านักงานอุตสาหกรรม จงัหวดัสระบุรี ตามหนังสือแจ้งเร่ือง อนุญาตให้ต่ออายุประทานบตัร ลงวนัท่ี 19 กนัยายน 
2560 โดยไดรั้บต่ออายปุระทานบตัรต่อไปอีก 15 ปี ต่อเน่ืองจากวนัท่ีประทานบตัรส้ินอาย ุคือตั้งแต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2552 ถึง
วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2567 
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ประทานบตัรเลขท่ี 28675/15632 : ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานประเมินความกา้วหนา้ในทางเศรษฐกิจส าหรับการอนุญาต
ประทานบตัรและความเหมาะสมของเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการท าเหมืองไดผ้่านการอนุญาตเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นระหว่าง
การต่อสัญญาการใชท่ี้ดินนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงไดห้มดอายุลงเมื่อวนัท่ี 15 ธันวาคม 2561  และ
เร่ืองการต่อสัญญาฯ ดงักล่าวถูกเสนอเขา้กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการเมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2563 ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ
รอน าเขา้คณะกรรมการพิจารณา ต่อมาบริษทั สินธนา รีซอร์ส จ ากัด(เจ้าของประทานบตัรโดยบริษทัฯได้เช่าช่วงการท า
เหมือง) ได้ถูกนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทขีดช่ือออกจากทะเบียนเป็นบริษัทร้างและส้ินสภาพนิติบุคคล จึงท าให้การ
ด าเนินการในการขอประทานบตัรภายใตช่ื้อบริษทัดงักล่าวไม่สามารถด าเนินต่อไปได้  ทั้งน้ีการด าเนินงานภายใตป้ระทาน
บตัรเลขท่ี 25676/15268 ในนามของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน) ยงัสามารถท าได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีปริมาณแร่
ส ารองเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อบริษทัฯ          
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- 4.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 

 4.2.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยห์ลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย ท่ีดินและตน้ทุนระหว่างการพฒันาอาคารพาณิชย ์
บา้นและอาคารพาณิชยพ์ร้อมท่ีดินเพ่ือขาย ภายใตบ้ญัชีสินคา้คงเหลือ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ประเภทสินทรัพย์ 

 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

ท่ีดินระหว่างพฒันา 153.50 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
บา้นและอาคารพาณิชยพ์ร้อมท่ีดินเพื่อขาย 90.03 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
ตน้ทุนระหว่างการพฒันา 83.33 เป็นเจา้ของ มีภาระผูกพนัจ านอง 

รวม 326.86   
 
 
4.2.1.1 ที่ดินระหว่างพัฒนา 
 

 ท่ีดินระหว่างพฒันา ได้แก่ ตน้ทุนท่ีดินท่ีซ้ือมารวมค่านายหน้าซ้ือท่ีดิน ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี 
จ านวน 153.50 ลา้นบาท  

 
4.2.1.2 บ้านและอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดินเพ่ือขาย 
 

 บา้นและอาคารพาณิชยพ์ร้อมท่ีดิน ไดแ้ก่ บา้นพกัอาศยัเพ่ือขายและอาคารพาณิชยพ์ร้อมท่ีดินเพ่ือขายในโครงการอสังหาริมทรัพย ์
ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บา้นและอาคารพาณิชยพ์ร้อมท่ีดินเพื่อขายมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี จ านวน 90.03 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงัน้ี 

-  
ประเภทสินทรัพย์ 

 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

โครงการบา้นและอาคารพาณิชยT์he Bay Skycliff  69.19 บ.89 แคปริคอร์น ไม่มีภาระผูกพนั(บา้นท่ียงัไม่ขาย) 
โครงการอาคารพาณิชย ์The Bay District  20.84 บ.89 แคปริคอร์น ค ้าประกนัเงินกู ้28 ลา้น 

รวม 90.03   
 
4.2.1.3 ต้นทุนระหว่างการพัฒนา 
 

ประเภทสินทรัพย์ 
 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน 

โครงการอาคารพาณิชย ์The Grand Marn-NHIC 1.93 บ.89 แคปริคอร์น มีภาระผูกพนัจ านอง 
โครงการ The Tree  แม่สอด 81.40 บ.สกายคลิฟฟ์ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม  83.33   
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นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
 นโยบายการลงทุน 

 

 บริษทัฯมีนโยบายในการลงทุนในบริษทัย่อยท่ีมีศกัยภาพทั้งในด้านการสนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษทั มีแนวโน้มเติบโตสูง มี
ความเส่ียงต ่า และมีความสามารถในการท าไร เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มบริษทัในการขยายธุรกิจต่อไป ในการเขา้ลงทุนในกิจการหรือ
โครงการต่างๆนั้น คณะกรรมการบริษทัจะมีการพิจารณาและอนุมติัตามขั้นตอน ซ่ึงเป็นไปตามอ านาจด าเนินการต่อไป 

 

 นโยบายการบริหารงาน 

 
 โดยปกติผูถ้ือหุ้นรายใหญ่จะแต่งตั้งตวัแทนไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมซ่ึงสัดส่วนของจ านวนกรรมการท่ีแต่งตั้ง

จะขึ้นอยูก่บัอตัราการถือหุ้นในบริษทันั้นๆดงันั้นบริษทัย่อยและบริษทัร่วมจะมีคณะกรรมการบริษทัซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการซ่ึงเป็นตวัแทนจากผูถ้ือหุ้น
เป็นผูก้  าหนดนโยบายการบริหารธุรกิจในบริษทัดงักล่าวอย่างไรก็ดีเน่ืองจากบริษทัฯเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่จึงมีอ านาจในการควบคุมการด าเนิ นงานของ
บริษทัยอ่ย 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

คดีความที่บริษัทฯ ถูกฟ้องร้อง 

5.1คดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่ส้ินสุด 

5.1.1 คดีเพิกถอนนิติกรรมการกู้ยืมเงินและการจ าน าใบหุ้นของบริษัทที่ถืออยู่ในบริษัท ทรัพยากรสมุทร จ ากัด ระหว่างบริษัท และบริษัท
ย่อย กับ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน 2 แห่ง 

เมื่อวนัท่ี 11 พฤษภาคม  2555  บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์กนักบัอดีตกรรมการ ไดม้ีหนงัสือมาถึงบริษทัฯ โดยอา้งว่า บริษทัฯไดค้า้งช าระ
เงินกู ้ตามสัญญาเงินกู ้จ านวนเงิน 56.80 ลา้นบาท และจะบงัคบัจ าน าหุ้นของบริษทัฯท่ีถืออยู่ในบริษทัย่อย (บริษทั ทรัพยากรสมุทร 
จ ากดั ) ต่อมาในวนัท่ี 28  มิถุนายน 2555 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ไดบ้งัคบัจ าน าหุ้น โดยการออกขายทอดตลาด ซ่ึงบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
ดงักล่าว เป็นผูเ้ขา้ร่วมประมูลเพียงรายเดียวและชนะการประมูลในราคา 18.5 ลา้นบาท 

คณะกรรมการบริษทัชุดปัจจุบนัของบริษทัฯ เห็นว่า การท าสัญญากูยื้มเงินรวม 3 ฉบบั และสัญญาจ าน าค ้าประกนัใบหุ้นรวม 3 ฉบบั 
ท่ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว อา้งถึง รวมถึงการท่ีอดีตกรรมการของบริษทัฯ น าใบหุ้นออกไปจากบริษทัฯ เพ่ือขายทอดตลาด เป็นการ
กระท าให้บริษทัฯ เสียหาย จึงไดแ้จง้ความ/ฟ้องร้องด าเนินคดีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัรวมสองแห่ง และอดีตกรรมการของบริษทัฯ 
ดงัน้ี 

(1) วนัท่ี 15 มิถุนายน 2555 บริษทัไดแ้จง้ความร้องทุกข์เป็นคดีอาญาต่อพนกังานสอบสวนสถานีต ารวจนครบาลสุทธิสาร ขอ้หาเอา
ไปเสียซ่ึงเอกสาร(ใบหุ้น) ของผูอ่ื้น ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย แต่เน่ืองจากอดีตผูบ้ริหารไม่มาพบพนักงาน
สอบสวนตามหมายเรียก พนกังานสอบสวนจึงไดอ้อกหมายจบัไว ้  

ต่อมาบริษทัไดน้ าเร่ืองดงักล่าวไปย่ืนฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาล เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 3574/2558 ศาลชั้นตน้ไดม้ีค  าพิพากษายก
ฟ้อง ส่วนกรณีใบหุ้น บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งจะมีสิทธิบงัคบัจ าน า โดยการขายทอดตลาดโดยชอบหรือไม่ ให้ไปว่ากล่าวในทางแพ่ง   

บริษทัไดย่ื้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ คดีจึงไดถ้ึงท่ีสุด 

(2) วนัท่ี 25 กนัยายน 2555  บริษทัไดย้ื่นฟ้องเป็นคดีแพ่ง ขอให้เพิกถอนนิติกรรมสัญญากูย้ืมเงินรวม 3 ฉบบั และสัญญาจ าน ารวม 3 
ฉบบั ในระหว่างพิจารณาของศาล บริษทัไดย่ื้นฟ้ืนฟูกิจการคดีดงักล่าว ศาลไดม้ีค  าสั่งให้จ าหน่ายคดี    

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งสองแห่ง ไดน้ ามูลหน้ีตามสัญญาเงินกูท้ั้ง 3 ฉบบัขา้งตน้ มาย่ืนขอรับช าระหน้ีต่อเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพย์
ในคดีฟ้ืนฟูกิจการ เจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยม์ีค  าสั่งว่าตามสัญญาเงินกูฉ้บบัท่ี 1 และ 2 เป็นสัญญาเงินกูท่ี้บริษทัย่อยไดกู้ยื้ม และ
ช าระหน้ีไปเสร็จส้ินแลว้ ส่วนฉบบัท่ี 3 เป็นสัญญาท่ีไม่ลงวนัท่ี เดือน ปี พ.ศ ท่ีท าสัญญา คงมีเพียงแต่ค ารับรองลายมือช่ือของ
ทนายความท่ีรับรองลายมือช่ือเท่านั้น จึงไม่อาจน ามาอา้งเพ่ือขอรับช าระหน้ีได ้จึงมีค าสั่งให้ยกค าร้อง      

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งสองแห่งไดย่ื้นคดัคา้นค าสั่งต่อศาลลม้ละลายกลาง ต่อมาศาลลม้ละลายกลางพิพากษายกค าร้อง ซ่ึงบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งสองแห่งไม่ไดย่ื้นอุทธรณ์ค าสั่ง คดีจึงถึงท่ีสุด     

จากค าวินิจฉัยของเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยข์า้งตน้ ท าให้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งสองแห่งไม่สามารถน าสัญญาเงินกูท้ั้ง 3 ฉบบั มา
ฟ้องร้องบงัคบัให้บริษทัช าระหน้ีได ้ดงันั้นการด าเนินคดีในทางแพ่งจึงไม่เป็นประโยชน์แก่บริษทั คดีจึงยติุ 

(3) วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 บริษทัไดย้ื่นฟ้องเป็นคดีแพ่ง ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดใบหุ้นของบริษทั ในระหว่างพิจารณาของ
ศาล บริษทัไดย่ื้นฟ้ืนฟูกิจการคดีดงักล่าว ศาลไดม้ีค  าสั่งให้จ าหน่ายคดี   

ต่อมาบริษทัไดอ้อกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการ และจะด าเนินคดีต่อ แต่เน่ืองจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งไดถู้กนายทะเบียนบริษทัขีดช่ือออก
จากการเป็นบริษทั (บริษทัร้าง) จึงส้ินสภาพความเป็นนิติบุคคล ดงันั้นการด าเนินคดีทางแพ่งต่อ จะตอ้งร้องขอต่อศาลเพ่ือให้
บริษทักลบัคืนสู่สภาพเดิม จึงมิอาจน าเนินคดีต่อได ้

(4) วนัท่ี 12 มิถุนายน 2556 แจง้ความด าเนินคดีอาญา ในขอ้หาลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในเอกสาร ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยค์ดีอยูร่ะหว่างการสอบสวนของพนกังานสอบสวน 
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              5.1.2       หนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้จากคดีความ 
                                                                                                                                                                                                                         

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เจา้พนักงานพิทกัษท์รัพย ์ในคดีลม้ละลายของบริษทั ทุ่งค า จ ากดั ซ่ึงเคยเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดย้ื่น
ค าร้องขอให้ศาลมีค าสั่งให้เพิกถอนการช าระคืนเงินกูยื้มแก่บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั สกายคลิฟฟ์ จ ากดั บริษทั 89 
แคปริคอร์นดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด และบริษทั ทรัพยากรสมุทร จ ากัด ในระหว่างการด าเนินคดีลม้ละลายจ านวนเงินรวมทั้ งส้ิน 
119,039,796.82 บาท ซ่ึงศาลไดม้ีค  าสั่งให้เพิกถอนแลว้ ขณะน้ีบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างย่ืนอุทธรณ์ค าสั่งศาล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปี 2563 
บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

40 
 

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

6.1   ข้อมูล บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน)    

ช่ือบริษทั    บริษทัทุ่งคาฮาเบอร์จ ากดั (มหาชน) 
สถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่  ชั้น 7 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร1   252/11 
    ถนนรัชดาภิเษกห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย 
ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจบริหารจดัการเหมืองแร่ครบวงจร 
เลขทะเบียนบริษทั   0107537002087 (เดิม บมจ. 455)  
โทรศพัท์    +66 (0)2 695 4912-28  
โทรสาร    +66 (0) 2 694 4420 
เวบ็ไซต์    www.tongkahharbour.com  
อีเมล ์    info@tongkahharbour.com 
ทุนจดทะเบียน   1,462,191,211.16บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 1,589,338,273หุ้น  

มูลค่าหุ้นละ 0.92 บาท 
ทุนช าระแลว้   1,462,191,211.16บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 1,589,338,273หุ้น  

มูลค่าหุ้นละ 0.92 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

6.2   ข้อมูลบริษัทย่อย 

ปัจจุบนั บริษทัทุ่งคาฮาเบอร์จ ากดั (มหาชน) มีบริษทัยอ่ยทั้งหมด 7 บริษทั และมีรายช่ือกรรมการของแต่ละบริษทัตามเอกสารแนบ 2 
 

(1) ช่ือบริษทั   บริษทั ชลสิน จ ากดั 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  ชั้น 7 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร1   252/11 ถนนรัชดาภิเษก 

ห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย 
โทรศพัท์   +66 (0)2 695 4912-28 
โทรสาร   +66 (0) 2 694 4420 
ประเภทธุรกิจ  รับจา้งโม่หิน รับจา้งผลิตเหมืองแมงกานีส ขายแร่ไพโรลูไซตแ์ละปรับปรุงระบบน ้า 
ทุนจดทะเบียน  334,181,000 บาท หุ้นสามญั 3,341,810 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนช าระแลว้  334,181,000 บาท หุ้นสามญั3,341,810 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ผูถ้ือหุ้น   88.19% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 
 
 

(2) ช่ือบริษทั   บริษทั สกายคลิฟฟ์ จ ากดั 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  ชั้น 7 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร1   252/11 ถนนรัชดาภิเษก 

ห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย 
โทรศพัท์   +66 (0)2 695 4912-28 
โทรสาร   +66 (0) 2 694 4420 
ประะเภทธุรกิจ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ทุนจดทะเบียน  211,927,200 บาท หุ้นสามญั 2,119,272 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนช าระแลว้  211,927,200 บาท หุ้นสามญั 2,119,272 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท 
ผูถ้ือหุ้น   94.99% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 
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(3) ช่ือบริษทั   บริษทั ทรัพยากรสมุทร จ ากดั 

ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  ชั้น 7 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร1   252/11 ถนนรัชดาภิเษก 
ห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย 

โทรศพัท์   +66 (0)2 695 4912-28 
โทรสาร   +66 (0) 2 694 4420 
ประเภทธุรกิจ  เหมืองแร่ดีบุกในทะเล 
ทุนจดทะเบียน  105,461,600 บาท หุ้นสามญั 1,054,616 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนช าระแลว้  105,461,600 บาท หุ้นสามญั 1,054,616 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 100 บาท 
ผูถ้ือหุ้น   99.99% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 
 
 

(4)   ช่ือบริษทั   บริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
 ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  12 ซอยสะพานหิน ถนนภูเก็ต ต าบลตลาดใหญ่ 
    อ าเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 83000 

โทรศพัท์   076-212355 
โทรสาร   076-212355 
ประเภทธุรกิจ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์
ทุนจดทะเบียน  315,000,000 บาท หุ้นสามญั 3,150,000หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนช าระแลว้  315,000,000 บาท หุ้นสามญั 3,150,000หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ผูถ้ือหุ้น   99.90% ถือโดย บ.สกายคลิฟฟ์ 
 
 

 (5)  ช่ือบริษทั   THL MYANMAR Co., Ltd. 
 ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  No.29/326, Pan Chan (6)street, Ward (2), ShwePyi Thar Township, 

Yangon, Myanmar   
ประเภทธุรกิจ  เหมืองแร่และพลงังาน 
ทุนจดทะเบียน  1,000,000USD หุ้นสามญั 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 USD 
ทุนช าระแลว้  100,000 USD หุ้นสามญั 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 USD 
ผูถ้ือหุ้น   100.00% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 

  
(6) ช่ือบริษทั   บริษทั เพียวเนอร์จ้ี จ ากดั 
 ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  ชั้น 7 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร1   252/11 ถนนรัชดาภิเษก 

ห้วยขวางกรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย 
โทรศพัท์   +66 (0)2 695 4912-28 
โทรสาร   +66 (0) 2 694 4420 

 ประเภทธุรกิจ  ลงทุนในธุรกิจพลงังาน 
ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท  หุ้นสามญั 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ทุนช าระแลว้  5,000,000 บาท  หุ้นสามญั 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
ผูถ้ือหุ้น   70.00% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 
   15.00% ถือโดย บริษทั สกายคลิฟฟ์ จ ากดั 
   15.00% ถือโดย บริษทั 89 แคปริคอร์น ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั 
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6.3 บุคคลอ้างอิง 

(1) นายทะเบียนหุ้น 
ช่ือ   บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีอยู่   62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
   คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย 
โทรศพัท์  +66 (0) 2 229 2800และ +66 (0) 2 654 5599  
โทรสาร  +66 (0) 2 359 1259 
 
 

(2) ผู้สอบบัญชี 
ช่ือ   ส านกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท  
ท่ีอยู่   491/27 สีลมพลาซ่า ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

ประเทศไทย 
โทรศพัท์  +66 (0) 2 234 1676, +66 (0) 2 234 1678และ 66 (0) 2 237 2132 
โทรสาร  +66 (0) 2 237 2133 
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ประวตัิกรรมการและผู้บริหาร 
 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ 

1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล 

   ประธานกรรมการบริษทั    

   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและ           

   ประธานกรรมการบริหาร 

 

- ปริญญาตรี สาขาการบริหารและเทคโนโลยีการ

ก่อสร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระ

จอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

 

 

9.2 - -2555-ปัจจุบนั 
 
-2555- ปัจจุบนั 
-2556- ปัจจุบนั 
-2556- ปัจจุบนั 
-2560- ปัจจุบนั 
-2561-ปัจจุบนั 
-2561-ปัจจุบนั 
-2563-ปัจจุบนั 

-ประธานเจา้หนา้ท่ี 

บริหาร 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 
 

-บจ.สกายคลิฟฟ์ 

-บจ.ชลสิน 

-บจ.89 แคปริคอร์นดิเวลลอปเมนท ์

-บจ.ทีเอชแอล พาวเวอร์ 
-บจ.สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง 
-THL MYANMAR CO., LTD. 
-บจ.เพียวเนอร์จ้ี 
 
 
 
 
 

2. นายสุเทพ บุระมาน 
   รองประธานกรรมการบริษทั 
   กรรมการบริหาร 
 
 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาตร์  สาขาไฟฟ้า สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

- - -2557 - ปัจจุบนั 
-2560 - ปัจจุบนั 
-2557 - ปัจจุบนั 
-2560 - ปัจจุบนั 
-2560-ปัจจุบนั 
-2561-ปัจจุบนั 
-2561-ปัจจุบนั 
-2563-ปัจจุบนั 

-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
-รองประธานกรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 
-บจ.ชลสิน 
-บจ.สกายคลิฟฟ์ 

-บจ.89 แคปริคอร์นดิเวลลอปเมนท ์

-บจ. ทีเอชแอล พาวเวอร์ 
-บริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั 

-THL MYANMAR CO., LTD. 
-บจ.เพียวเนอร์จ้ี 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ 

3. นายภรต พฒัการีย ์
    รองประธานกรรมการบริษทั 
   กรรมการบริหาร 
 
 
 
 

- สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 

- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต 

- พระนครเหนือ 

0.17 - -2560-ปัจจุบนั 
-2558-ปัจจุบนั 
-2553-2557 
-2561-ปัจจุบนั 
-2563-ปัจจุบนั 

-กรรมการบริหาร 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
-หวัหนา้ฝ่ายขาย 
-กรรมการ 
-กรรมการ 

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 
-บจ.อนัดามนั เน็ทเวิร์ค ซิสเต็ม 
-บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ 
-THL MYANMAR CO., LTD. 
-บจ.เพียวเนอร์จ้ี 
 
 
 
 
 

4. รศ.ดร.ธารินี พงศสุ์พฒัน์ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการอิสระ 
 

- วท.บ (บญัชี) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- M.B.A. (Accounting) , Adelphi University 
- Dr.rer.soc.oec(Accounting) University of  Innsbruck 

- - -2555-ปัจจุบนั 
 

 
-2543-ปัจจุบนั 

-ประธานกรรมการ 
  ตรวจสอบและ 
กรรมการอิสระ 
-รองศาสตราจารย ์ 

- บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 
 
 
- คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาบญัชี
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 
 
 
 
 

5.นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์ 
      กรรมการอิสระ 
 
 
 
 
 
 

- มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา 
วิศวกรรมศาตร์บณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

- - -2556-ปัจจุบนั 
 

-กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ 

6.ดร.นิคม ชมภูหลง 
 

 
 

- มหาวิทยาลยัแพทยเ์ชบู ประเทศฟิลิปฟินส์ สาขาปฏิรูป
และพฒันาองคก์ร 

- - -2563-ปัจจุบนั 
 

-กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ 

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 
 
 
 
 

7.ดร.เชาวฤทธ์ิ จงเกษกรณ์ 

 
 

- มหาวิทยาลยันเรศวร ศิลปศาสตร์ดุถษฎีบณัฑิต การ
พฒันาสังคม 

 
 
 
 
 

- - -2563-ปัจจุบนั -กรรมการอิสระ -บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 

8.ดร.สมใจ มณีวงษ ์

 
 

- มหาวิทยาขอนแก่น ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบณัฑิต - - -2563-ปัจจุบนั -กรรมการอิสระ -บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ 

9.นายโสภณ นุ่มทอง 

 
 

- มหาวิทยาลยัศรรีนครินทรวิโรฒ บริหารการศึกษา - - -2563-ปัจจุบนั -กรรมการอิสระ -บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 
 
 
 
 
 
 
 

10. นายไพศาล  อิทธิธรรม 
กรรมการ 
 
 
 
 
 

- Ph.D. in Civil Engineering, University of California, 
Los Angeles, U.S.A. 

- Master’s Degree in Civil Engineering, Case Western 
Reserve University, Cleveland Ohio, U.S.A. 

- Bachelor’s Degree in Civil Engineering Case Western 
Reserve University, Cleveland Ohio, U.S.A. 

2.12 - -2560-ปัจจุบนั 
-2539-ปัจจุบนั 
 
 
 

-กรรมการบริหาร 
-กรรมการ 
 

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 
-บจ.ไทยทราน สมิชชัน่ อินดสัทรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.นายกฤษณ์ คงพฒันะโยธิน 

 
 

- มหาวิทยาลยัแห่งฟิตส์เบิร์ก สาขาวิทยาศาสตร์การ
โทรคมนาคม 

 
 
 
 
 
 

- - -2563-ปัจจุบนั -กรรมการบริหาร -บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง คุณวุฒิทางการศึกษา 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ 

12.นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์ 

 
 

- มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขานิติศาสตร์บณัฑิต - - -2563-ปัจจุบนั 
-2561-ปัจจุบนั 

-กรรมการ 
-เลขานุการบริษทั 

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 
-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ปัจจุบนัประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ธารินี พงศ์
สุพฒัน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์ และ นายนิคม ชมภูหลง กรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ท่ี
อย่างเป็นอิสระภายใตม้าตรฐานท่ียอมรับโดยคณะกรรมการบริษทั ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบขอสรุปประเด็นและขอ้คิดเห็นในเร่ืองส าคญั ดงัน้ี 
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2563 ของบริษทัทุ่ง

คาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย โดยสอบทานประเด็นท่ีส าคญั และมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเพ่ือหารือกนัอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัขอ้มูล

ในการจดัท างบการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงิน

ของบริษทัฯ แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ อยา่งถูกตอ้งตามควร การจดัท ารายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีรับรองโดยทัว่ไป 

และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอเหมาะสม  

 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีเป็นการเฉพาะ 4 คร้ัง โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม เพ่ือหารือเก่ียวกบัประเด็น
ส าคญัในการสอบบญัชี ความอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี และการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชี  

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ฯ และบริษทัยอ่ย ตามแนวทางของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชี

และผูต้รวจสอบภายในอิสระ ซ่ึงไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องท่ีอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ อย่ างมีนัยส าคญั ตลอดจนฝ่ายจดัการได้ด าเนินการ

ปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในอิสระอย่างต่อเน่ือง แสดง

ให้เห็นถึงการให้ความส าคญัต่อการควบคุมภายในของบริษทัฯ ซ่ึงสามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ี

เพียงพอ 

3. การสอบทานการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและฝ่ายจดัการ ไดใ้ห้ความส าคญักบัการบริหาร

ความเส่ียง มีการประเมินทั้งปัจจยัภายในและภายนอก โอกาสท่ีจะเกิด ผลกระทบและแผนการจดัการความเส่ียง เพ่ือป้องกันหรือลดผลกระทบท่ีอาจ

เกิดขึ้นต่อการด าเนินธุรกิจให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั เพ่ือก ากบัดูแลการ

บริหารความเส่ียงของบริษทั ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานประสิทธิผลของการบริหารความเส่ียงจากรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 

และบริษทัย่อย ผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีของบริษทั ซ่ึงสามารถเช่ือมัน่ไดว่้าบริษทัฯ มีการบริหารจดัการความเส่ียงท่ีอยู่ใน

ระดบัท่ียอมรับได ้ 

4. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอ

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 โดยประเมินจากความเป็นอิสระ ทกัษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษทัฯ 

และทีมสนับสนุนของบริษทัผูส้อบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จ ากดั มีคุณสมบติัตามท่ี

ก าหนดประกอบกบัการพิจารณาผลการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมาโดยรวมเป็นท่ีน่าพอใจ จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือขออนุมติัแต่งตั้ง นาง

ณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน ทะเบียนเลขท่ี 4563 หรือนายชัยยุทธ  องัศุวิทยา ทะเบียนเลขท่ี 3885 หรือนางสาวดรณี สมก าเนิด ทะเบียนเลขท่ี 5007 หรือ

นางสาวจารุณี น่วมแม่ ทะเบียนเลขท่ี 5596 เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ดว้ยค่าสอบบญัชี เป็นเงินรวม 3,780,000 บาท  

  

               ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

                    
                                                                                                                                                                                    (รศ.ดร.ธารินี  พงศสุ์พฒัน์) 
              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                            28 มิถุนายน 2564 
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การก ากบัดูแลกจิการที่ด ี
 
7.  ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 
7.1จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 

7.1.1 ทุนจดทะเบียนณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
-  หุ้นสามญัจ านวน 1,589,338,273 หุ้นมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.92 บาท รวม 1,462,191,211.16 บาท 
-  ทุนท่ีเรียกช าระแลว้จ านวน 1,589,338,273 หุ้นช าระเต็มมูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 0.92 บาท รวม 1,462,191,211.16 บาท 

 
7.1.2 สถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

(1) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ช่ือบริษทั  : บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือภาษาองักฤษ  : Tongkah Harbour Public Company Limited 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ : THL 
เลขทะเบียน  : 0107537002087 (เดิมคือ บมจ.455) 
ประกอบธุรกิจหลกั : เหมืองแร่ 
 

 ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ไดก้ าหนดให้บริษทัฯ เขา้ข่ายตอ้งปรับปรุงฐานะการเงินและการด าเนินงาน 
ระยะท่ี 1 (NC ระยะท่ี 1) พร้อมทั้งขึ้นเคร่ืองหมาย NC (Non-compliance) ตั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2554 และยงัคงขึ้นเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ห้าม
ซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯตลท.ไดใ้ห้เวลาบริษทัฯ ปรับปรุงฐานะการเงินและการด าเนินงานเป็นเวลา 3 ปี 

ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดระยะเวลาการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็น 2 ช่วง คือ 
(1)    ช่วงด าเนินการแกไ้ขให้เหตุเพิกถอนหมดไป 

(2) ช่วงด าเนินการให้มีคุณสมบติัเพ่ือกลบัมาซ้ือขาย (Resume Stage) 

เมื่อวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดข้ยายระยะเวลาการแกไ้ขพน้เหตุเพิกถอนออกไปถึงวนัท่ี 31 
มีนาคม 2560 ต่อมาบริษทัฯ ไดข้อขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี  ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดข้ยายระยะเวลาการแกไ้ขพน้เหตุเพิกถอนออกไป
ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561และเมื่อวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศให้ บริษทัฯอยูใ่นกลุ่มบริษทัท่ีแกไ้ขเหตุเพิก
ถอนไดแ้ลว้ และให้เขา้สู่ช่วงด าเนินการให้มีคุณสมบัติเพ่ือกลบัมาซ้ือขาย (Resume Stage) โดยให้เวลาด าเนินการในขั้นตอนดงักล่าวจนถึงวนัท่ี 31 
มีนาคม 2564  ต่อมาวนัท่ี 2 เมษายน 2563 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดแ้จง้ให้เวลาแก่บริษทัฯ ในการด าเนินการให้มีคุณสมบติัเพื่อกลบัมา
ซ้ือขาย (Resume Stage)  จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

เมื่อวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ และวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษทัฯ ได้ยื่นหนังสือถึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพ่ือขอขยาย
ระยะเวลาด าเนินการให้มีคุณสมบติัเพ่ือกลบัมาซ้ือขาย ต่อมาเมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2564 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้แจง้ขยายระยะเวลา
ด าเนินการไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

ปัจจุบนั บริษทัฯไดด้ าเนินการในหวัขอ้ส่วนใหญ่ผา่นเกณฑก์ารมีคุณสมบติัเพื่อกลบัมาซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์โดยยงัคงมี
หวัขอ้ท่ียงัอยูร่ะหว่างการด าเนินการในหวัขอ้ต่อไปน้ี  

• บริษทัมีฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ีมัน่คงฯ โดยพิจารณากระแสเงินสดและผลขาดทุนสะสมประกอบ 
• จดัให้มีระบบการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance) ท่ีดี 
• จดัให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน 
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7.2ผู้ถือหุ้น  
รายช่ือกลุ่มผูถ้ือหุ้นรายใหญสู่งสุด 10 อนัดบัแรก ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
   จ านวนหุ้น สัดส่วน 

  UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED   207,692,308.00  13.07% 
นาย บรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล   151,846,154.00  9.55% 
นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล   146,253,731.00  9.20% 
น.ส. สุทธิรีย ์ เจียมวิจิตรกุล   139,230,769.00  8.76% 
นาย วนัชยั พนัธ์ุวิเชียร     74,565,385.00  4.69% 
นาย ทิศชวน นานาวราทร     69,607,692.00  4.38% 
นาง ศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล     46,155,838.00  2.90% 
นาย ศกัดา เหล่าวิทยางคก์ูร     40,343,847.00  2.54% 
นาย พิรุณ ชินวตัร     38,461,538.00  2.42% 
นาย อมรพล ตั้งฐานทรัพย ์     38,461,538.00  2.42% 
ผูถ้ือหุ้นอ่ืน   636,719,473.00  40.06% 
รวมทั้งส้ิน ณ 31 ธนัวาคม 2563 1,589,338,273.00 100.00% 
รวมผูถ้ือหุ้นสัญชาติไทยทั้งหมด 1,367,171,034.00 86.02% 
รวมผูถ้ือหุ้นสัญชาติต่างดา้วทั้งหมด 222,167,239.00 13.98% 

 
หมายเหต:ุ  

ข้อมูลผู้ถือหุ้นอ้างอิงจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากัด 
 
ข้อจ ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 
 ผูถ้ือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษทัฯ รวมกนัไดไ้ม่เกินร้อยละ 30 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 หุ้นของบริษทัฯท่ีถือครองโดยผูถ้ือหุ้นสัญชาติต่างดา้วมีประมาณร้อยละ 13.98 ของหุ้นท่ีออกและช าระแลว้ 
 
 
7.3   นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 
บริษทัฯ ไดว้างแผนการจ่ายเงินปันผลอยา่งนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีของปีก่อนหน้าและหลงัหกัส ารองต่างๆตามท่ี

กฎหมายและบริษทัฯก าหนดไว ้อยา่งไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ้นอยู่กบักระแสเงินสด ภาระการลงทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย
ในเครือ รวมถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมาย เง่ือนไขทางการเงินและความจ าเป็นอ่ืนๆของบริษทัฯ 

 
บริษทัย่อยไม่ไดม้ีการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นอตัราคงท่ีไว ้แต่โดยทัว่ไปจะก าหนดจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษทัฯ 

ซ่ึงจะพิจารณาจากผลก าไรจากการด าเนินงาน เง่ือนไขทางการเงิน ความตอ้งการเงินทุนเพื่อการขยายงานในอนาคต  
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
1. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

2. ให้มีคณะกรรมการบริษทัประกอบไม่น้อยกว่า ห้าคน และกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่
ในประเทศไทย 

3. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า สาม
คน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือมีส่วน
ไดเ้สียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์คุณสมบติักรรมการอิสระตามท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (“ประกาศ ทจ. 
28/2551”) 

4. คณะกรรมการบริษทั ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า สามคน โดยคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีความเป็นอิสระ 
และมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) ประกาศก าหนด 

5. คณะกรรมการบริษัทจะเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นสมควร
อาจจะเลือกกรรมการบริษทัหน่ึงคนหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ 

 
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวนดังนี้ 
 

1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล  ประธานคณะกรรมการบริษทั/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

2. นายสุเทพ บุระมาน   รองประธานกรรมการบริษทัคนท่ี 1/กรรมการบริหาร 

3. นายภรต พฒัการีย ์   รองประธานกรรมการบริษทัคนท่ี 2 

4. รศ.ดร.ธารินี พงศสุ์พฒัน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

5. นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

6. ดร.นิคม ชมภูหลง   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

7. ดร.เชาวฤทธ์ิ จงเกษกรณ์  กรรมการอิสระ 

8. นายโสภณ นุ่มทอง   กรรมการอิสระ 

9. ดร.สมใจ มณีวงษ ์   กรรมการอิสระ 

10. นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ ์  กรรมการ 

11. นายกฤษณ์ คงพฒันะโยธิน  กรรมการ 

12. นายไพศาล อิทธิธรรม   กรรมการบริหาร 
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8.2 ผู้บริหาร 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 
 

 

รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล 
2. นายไพศาล อิทธิธรรม 
3. นายสุเทพ บุระมาน 
4. นางสาวมณฑา  คงค า 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี 
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8.3  เลขานุการบริษัท 

 
เลขานุการบริษทัมีบทบาทท่ีส าคญัในการประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งภายในไดแ้ก่ระหว่างประธานกรรมการกบัประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรือฝ่ายจดัการและภายนอกไดแ้ก่ระหว่างบริษทัผูถ้ือหุ้นและหน่วยงานก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
คณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติแต่งตั้งให้นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 21 มีนาคม 2561 เพ่ือ

รับผิดชอบในการดูแลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีบริษัทต้องปฏิบัติตามรวมถึงให้ขอ้มูล
สถานการณ์ท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีดูแลให้การด าเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองเป็นไปอย่างราบร่ืนและมี
ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯรับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองและการประชุมผูถ้ือหุ้น,จดัท าและจดัเก็บเอกสารส าคญัของบริษทัรวมทั้งการแจง้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งต่อหน่วยงาน
ก ากบัดูแล, การจดัปฐมนิเทศ กรรมการใหม่และการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้กบักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน 

 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 
นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีดงัน้ี 
 
(1) คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูง 
(2) ค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งมีจ านวนท่ีพอเพียง ท่ีจะท าให้กรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
(3) ค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาเปรียบเทียบกบัอตัรามาตรฐานผลตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกนั และนอกจากน้ียงัพิจารณา

จากงานพิเศษท่ีไดรั้บมอบหมายเพ่ิมเติม เช่น เป็นคณะอนุกรรมการเพ่ือท างานในเร่ืองส าคญั 
(4) กรรมการบริหารจะไดรั้บค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการของบริษทัและผลการปฏิบติังานของกรรมการแต่ละท่าน 
(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั 
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ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ประกอบดว้ยเบ้ียประชุม ซ่ึงจ่ายตามจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม ดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

เขา้ประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

จ านวนท่ี
เขา้ประชุม 

จ านวนคร้ัง
ทั้งหมด 

ค่าเบ้ียประชุม/คร้ัง รวม 

1 นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 

8 8  -  - 

2 รศ.ดร.ธารินีพงศสุ์พฒัน์ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

7 8                  20,000  140,000 

3 นายเอกชยั โชติยานนท์ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

3 3                  20,000  60,000 

4 นายนิพนธ์กีรติพิทยาภรณ์ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

8 8                  20,000  160,000 

5 นายวิชยัเชิดชีวศาสตร์ กรรมการ 3 3                  20,000  60,000 

6 นายไพศาล อิทธิธรรม กรรมการบริหาร 0 8  -  - 

7 นายสุเทพ บุระมาน กรรมการบริหาร 8 8  -  - 

8 นายภรต พฒัการีย ์ กรรมการ 7 8                  20,000  140,000 

9 นายกีรติ กิจมานะวฒัน์ กรรมการ 0 3 - - 

10 นายกฤษณ์ คงพฒันะโยธิน กรรมการอิสระ 2 2                  20,000  40,000 

11 นายเชาวฤทธ์ิ จงเกษกรณ์ กรรมการ 3 5                  20,000 60,000 

12 นายโสภณ นุ่มทอง กรรมการอิสระ 5 5                  20,000 100,000 

13 นางปราญชลี มะโนเรือง กรรมการอิสระ 1 5                  20,000 20,000 

14 นายสมหวงั พนัธะลี กรรมการอิสระ 1 5                  20,000 20,000 

15 นายสมใจ มณีวงษ ์ กรรมการอิสระ 1 5                  20,000 20,000 

16 นายนิคม ชมภูหลง 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวนสอบ 

2 5                  20,000 40,000 

17 นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์ กรรมการ 5 5 - - 

รวม       860,000 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 
ในปี 2563 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือน ให้กบัผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

 2562 2563 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
บมจ.ทุ่งคา ฮาเบอร์ 

ท่าน รวมเป็นเงิน  (บาท) ท่าน 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

เงินเดือน 
3 

10,103,136 
3 

10,103,136 
สวสัดิการอ่ืนๆ เช่น เงินประกนัสังคม 

เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
94,152 94,152 

 

 2562 2563 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
บ.สกายคลิฟฟ์ 

ท่าน รวมเป็นเงิน  (บาท) ท่าน 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 

เงินเดือน 
- 

- 
- 

- 
สวสัดิการอ่ืนๆ เช่น เงินประกนัสังคม 

เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
- - 

 

 2562 2563 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
บ.ชลสิน 

ท่าน รวมเป็นเงิน  (บาท) ท่าน 
รวมเป็นเงิน 

(บาท) 
เงินเดือน 

- 
- 

- 
- 

สวสัดิการอ่ืนๆ เช่น เงินประกนัสังคม 
เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

- - 

 
8.5   บุคคลากร 
 
 บริษัทฯ มีพนักงานทั้ งหมด 90 คน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ านวนทั้ งส้ิน 35.74 ล้านบาท ซ่ึง
ผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เป็นตน้  

จ านวนพนกังานและผลตอบแทน 
 

บริษัท จ านวนพนักงาน ค่าตอบแทนพนักงาน 
บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 67 30.63 
บจ.ชลสิน 8 2.05 
บจ.สกายคลิฟฟ์ 5 0.61 
บจ.ทรัพยากรสมุทร - - 
บจ.89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท์ 6 1.39 
บจ.ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั 4 1.06 
บจ.สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลด้ิง - - 

รวม 90 35.74 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
 
โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 6 ชุด ประกอบไปด้วยคณะ

กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยก าหนดกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆดังนี้ 
 
9.1 คณะกรรมการบริษัท 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 
9.1.1 วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการของบริษทัในฐานะตวัแทนของผูถ้ือหุ้นเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิศทางธุรกิจของบริษทั ตลอดจนก ากบัดูแลการ

บริหารจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัเพื่อสร้างมูลค่าให้กบักิจการ และเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัและ
ผูถ้ือหุ้นในระยะยาว 

คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัของหลกัธรรมาภิบาลในการสร้างเสริมความเช่ือมัน่ให้กบัผูถ้ือหุ้นและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาประโยชน์ของบริษทั รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้
เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทัและมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 

ดงันั้น กฎบตัรคณะกรรมการบริษทัน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้กรรมการของบริษทัเขา้ใจบทบาท หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของตนท่ีมีต่อผู ้
ถือหุ้นของบริษทั และแสดงไดว่้าจะสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส 

9.1.2 องค์ประกอบ 
1. กรรมการจะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได ้
2. ให้มีคณะกรรมการบริษทัประกอบไม่นอ้ยกว่า ห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะตอ้งมีถิ่น

ท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
3. โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหน่ึงในสามของกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 

สามคน โดยกรรมการอิสระจะตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้ง
หรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามหลกัเกณฑ์คุณสมบติักรรมการอิสระ
ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ. 28/2551”) 

4. คณะกรรมการบริษทั ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า สามคน โดยคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีความเป็น
อิสระ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามประกาศ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) ประกาศก าหนด 

5. คณะกรรมการบริษทัจะเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริษทั ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นสมควร
อาจจะเลือกกรรมการบริษทัหน่ึงคนหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ 

9.1.3 คุณสมบัติ 
1. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ มีความซ่ือสัตย ์สุจริต 

มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
2. กรรมการตอ้งมีคุณสมบัติครบถว้นและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรั้บความไวว้างใจให้บริหาร
จดัการกิจการผูถ้ือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยป์ระกาศก าหนด โดยจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีช่ืออยู่
ในระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพยต์ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑก์ารแสดงช่ือบุคคลในระบบขอ้มูลรายช่ือกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย  ์
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3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็นหุ้นส่วน หรือ
กรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ว่าจะท าเพ่ือประโยชน์ของตนหรือ
ประโยชน์ของบุคคลอ่ืน เวน้แต่จะแจง้ให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

4. กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในสัญญาท่ีบริษทัท าขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยออ้ม หรือถือหุ้น 
หุ้นกู ้เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษทั หรือบริษทัในเครือ 

9.1.4 วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ 
1. การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีจะตอ้งมีความโปร่งใสและชดัเจนในการสรร

หากรรมการ โดยตอ้งพิจารณาประวติัการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณสมบติัและการ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาท่ีเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั
และผูถ้ือหุ้น 

2. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการจ านวนหน่ึงในสาม ในขณะนั้นพน้จากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหน่ึงในสาม ก็ให้ใช้จ านวนท่ีใกลเ้คียงกันแต่ไม่เกินหน่ึงในสามกรรมการท่ีจะตอ้งออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชวิ้ธีจบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการซ่ึงอยู่
ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูพ้น้จากต าแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งมานานเท่าๆกัน เป็นจ านวน
มากกว่าจ านวนท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดงักล่าวพน้จากต าแหน่งโดยใชวิ้ธีจบัฉลาก และกรรมการท่ีพน้
จากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่อีกได้ 

3. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 
• ตาย 
• ลาออก 
• ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าบริษทัมหาชนจ ากดั และ/หรือกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์
• ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นลงมติให้ออกดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถ้ือหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผูถ้ือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
• ศาลมีค าสั่งให้ออก 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั กรรมการ
ซ่ึงลาออกจะแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษทัมหาชนทราบดว้ยก็ได้ 

5. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกว่า สามในส่ี ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่เลือกผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทั
มหาชนจ ากดั และกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดเขา้เป็นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการในคราวถดัไป 
เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีว่างลงจะเหลือน้อยกว่า สองเดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการ
ไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

9.1.5 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์ และขอ้บังคบัของบริษัท 

ตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมายดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยรวมถึงอ านาจหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. จดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน ส่ีเดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั โดยให้
จดัส่งหนังสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั และหนังสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
พิจารณาเป็นการล่วงหนา้ตามท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั 

2. จดัให้มีระบบการบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีมีความน่าเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจดัเก็บเอกสาร
ท่ีท าให้สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลไดใ้นภายหลงั มีการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการบริหารความ
เส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. จดัให้มีการท างบการเงิน ณ วนัส้ินสุดรอบบญัชีของบริษทั ให้มีความถูกตอ้งเพ่ือแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานใน
รอบปีท่ีผ่านมาไดต้รงต่อความเป็นจริง ครบถว้นและถูกตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีของบริษทัก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

4. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ควบคุมก ากบัดูแล การบริหารและการ
จดัการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกจากน้ีคณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการก ากบัดูแลให้บริษทั รวมถึงบริษทัยยอ่ยและบริษทัร่วมปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ อาทิเช่น การท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวของกบัธุรกิจของบริษทั 

5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมติัแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุน ตลอดจนการเขา้ร่วมลงทุนกบัผูป้ระกอบการรายอ่ืน
ท่ีเสนอโดยฝ่ายบริหาร 

6. บงัคบัใชน้โยบายควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนกบับริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ 
6.1. ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบซ่ึงไดก้ าหนดไวส้ าหรับกรรมการท่ีไดรั้บมติเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษัท ให้เขา้เป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
บริษทัยอ่ยนั้น 

6.2. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยให้เป็นไปตามแผนงานอย่างต่อเน่ือง 
6.3. ติดตามดูแลให้บริษทัย่อยเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการระหว่างกนั และการ

ไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีมีนยัส าคญัแก่บริษทัให้ครบถว้นถูกตอ้ง 
6.4. หากเป็นกรณีท่ีบริษทัย่อยท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยง มีการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์น หรือท ารายการส าคญั

อ่ืนใดนั้น คณะกรรมการบริษทัฯ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง กรรมการหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ให้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลให้บริษทัยอ่ยปฏิบติัตามกลไกก ากบั
ดูแลเก่ียวกับรายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั รายการได้มาจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นรวมทั้งรายการท่ีส าคญัซ่ึงบริษทัฯ 
ก าหนด ทั้งน้ี ให้พิจารณาการท ารายการดงักล่าวของบริษทัย่อยท านองเดียวกบัการท ารายการในหลกัเกณฑ ์ลกัษณะและ
ขนาดเดียวกนักบัท่ีบริษทั ตอ้งไดรั้บมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการหรือท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษทั แลว้แต่กรณี 

7. พิจารณาและมีมติอนุมติัการแต่งตัง่ เปลี่ยนแปลง บุคคลเขา้เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารในบริษทัย่อย ตามสัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษทัย่อย รวมถึงก าหนดใชน้โยบายการควบคุมและกลไกการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัเขา้ไปลงทุนในบริษทัยอ่ย เพื่อ
แสดงว่าบริษทัมีกลไกการก ากบัดูแลบริษทัย่อยตามท่ีก าหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่  

8. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตั้ ง คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ
คณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นตน้ รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี ตลอดจนค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ท่ีแต่งตั้ง 
ทั้งน้ี การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วน
ไดส่้วนเสียหรือความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดท ากบับริษทั หรือบริษทัย่อย (ถา้มี) ยกเวน้การอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการมอบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลอ่ืนปฏิบติัการแทนคณะกรรมการในเร่ืองใดการ
มอบหมายดงักล่าวตอ้งจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่าง
ชดัเจน และระบุขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอ านาจไวอ้ยา่งชดัเจน 

9. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน
คณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและก ากบัดูแลของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจ
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลี่ยนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอ านาจนั้นๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร 
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ทั้งน้ี การมอบอ านาจตอ้งไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ีตนหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีจะท าขึ้นกับบริษทั หรือ
บริษทัย่อย (ถา้มี) เวน้แต่เป็นการอนุมติัรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป หรือเป็นตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ล้ว โดยอยู่ภายใต ้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการตามท่ีก าหนดเก่ียวกับ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงทรัพยสิ์นท่ีส าคญัของบริษทัจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน และ/หรือประกาศ อ่ืนใดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งรายงานให้บริษทัทราบถึงการส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการท่ีคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนประกาศก าหนด 

11. กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบต่อบุคคลท่ีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในความเสียหายใดๆ อนัเกิดขึ้นเน่ืองจาก
การเปิดเผยขอ้มูลต่อผูถ้ือหุ้นหรือประชาชนทัว่ไปโดยแสดงขอ้ความท่ีเป็นเท็จในสาระส าคญั หรือปกปิดขอ้ความจริงท่ีควรบอก
ให้แจง้ในสาระส าคญัตามท่ีก าหนดในกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เวน้แต่กรรมการและผูบ้ริหารดงักล่าวจะพิสูจน์
ไดว่้าตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแทจ้ริงของขอ้มูลหรือการขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้นั้น 

12. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรือผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในของบริษทั 
และของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม ทั้งท่ีไดม้าจากการกระท าตามหน้าท่ีหรือในทางอ่ืนใด ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยส าคญั
ต่อบริษทั บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มและไม่ว่าจะไดรั้บผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม 

13. กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งของกรรมการและผูบ้ริหารดังกล่าวมีหน้าท่ีแจ้งให้บริษทัทราบถึง
ความสัมพนัธ์ และการท าธุรกรรมกบับริษทั บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
และหลีกเลี่ยงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั บริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าว 

9.1.6 การประชุม 
1. การประชุมคณะกรรมการบริษทัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมาย และขอ้บงัคับของบริษทัซ่ึงตามปกติก าหนดให้จดัขึ้น

อย่างน้อย 3 เดือนต่อคร้ัง โดยประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ ถา้ต าแหน่งประธานกรรมการว่างลงหรือไม่
อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุม ถา้รองประธานกรรมการไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูเ้รียกประชุมแทน 

2. ในการเรียกประชุมให้ประธานกรรมการ หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมาย จดัส่งหนังสือนัดประชุมโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน หรือ
ส่งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุวนั เวลา สถานท่ี และกิจการท่ีจะประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนั
ประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจ้งการจดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนั
ประชุมเร็วกว่านั้นก็ได ้

3. ในกรณีท่ีกรรมการตั้งแต่ สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการก าหนดวนันัดประชุม
ภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

4. การประชุมคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์กระชุม 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็น
ประธานในท่ีประชุมถา้ไม่มีรองประธานหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดใ้ห้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานในท่ีประชุม 

5. การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดๆไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

6. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนดวนัเวลาและสถานท่ี ในการประชุม
คณะกรรมการบริษทัซ่ึงสถานท่ีท่ีประชุมนั้นอาจก าหนดเป็นอย่างอ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของ
บริษัทหรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้ก าหนด
สถานท่ีประชุม ให้ใชส้ถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัเป็นสถานท่ีประชุม 



รายงานประจ าปี 2563 
บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

61 

 

7. เลขานุการบริษทั ท าหน้าท่ีในการจดบนัทึกและจดัท ารายงานการประชุมให้แลว้เสร็จภายใน สิบส่ีวนั จดัเก็บรายงานการประชุม 
เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษทัสามารถปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั 
และมติท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น รวมทั้งประสานงานกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 
9.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ย ประธานกรรมการบริหาร 5 ท่าน ดงัน้ี 
1. นายวิจิตร  เจียมวิจิตรกุล   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและประธานกรรมการบริหาร 
2. นายไพศาล อิทธิธรรม   กรรมการบริหาร 
3. นายสุเทพ บุระมาน   กรรมการบริหาร 
4. นายกฤษณ์ คงพฒันะโยธิน  กรรมการบริหาร 
5. นายภรต พฒัการีย ์   กรรมการบริหาร 

 
 

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
9.2.1 วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการและผูบ้ริหารจ านวนหน่ึงท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือ

ท าหนา้ท่ีบริหารจดัการและควบคุมกิจการของบริษทัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย กฎบตัรฉบบัน้ีท าขึ้นเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารมีความ
เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตนเองและใชก้ฎบตัรน้ีเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

9.2.2 องค์ประกอบ 
1. คณะกรรมการบริหารประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่าสามคน 
2. คณะกรรมการบริษทัเลือกรรมการบริหารคนใดคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบริหาร ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณา

เห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษทัหน่ึงคนหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ 
3. ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

9.2.3 คุณสมบัติ 
1. คณะกรรมการบริหาร ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ

บริษทัเป็นอยา่งดี มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
2. คณะกรรมการบริหาร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
9.2.4 วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั โดยเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก าหนดว่ากรรมการบริษทัอาจ
มอบหมายให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนคณะกรรมการบริษทัก็ได ้  

2. คณะกรรมการบริหารจะพน้ต าแหน่งเมื่อ 
• ตาย 
• ลาออก 
• ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด 
• ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้ออก 

3. กรรมการบริหาร คนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษทัการลาออกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 
4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหาร ว่างลงให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติ เข้าเป็น

กรรมการบริหารแทน 
9.2.5 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกบัการ

ด าเนินธุรกิจและงานบริหารงานของบริษทั ก าหนดนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่างๆก าหนด 
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หลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้สอดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจ และน าเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณษอนุมัติ รวมทั้งติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษทัตามนโยบายท่ีก าหนด โดยสรุปอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1. ให้แนวนโยบาย ก าหนดอ านาจ หนา้ท่ี ก ากบัดูแล ประสานงาน และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะท างาน หรือคณะบริหารพร้อม
ทั้ง พิจารณาและอนุมติัขอ้เสนอต่างๆ ซ่ึงเสนอโดยคณะบริหารงานหรือคณะท างาน 

2. อนุมติัขอ้เสนอ ซ่ึงเสนอโดยคณะท างานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน ด าเนินธุรกิจตามวตัถุประสงคข์องบริษทั 
3. ศึกษาความเป็นไปไดส้ าหรับโครงการใหม่ ตามเห็นสมควร รวมถึงการท านิติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว 
4. มีอ านาจในการอนุมติัเขา้ลงทุน หรือเขา้ร่วมลงทุนกบับุคคล นิติบุคคล ในรูปแบบต่างๆ โดยอ านาจการอนุมติัใช้การค านวณ

ขนาดรายการของ หลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย “ขอ้ 18.รายการประเภทท่ี 3 ค านวณขนาดรายการตามเกณฑ์แลว้มีมูลค่าต ่ากว่าร้อยละ สิบห้า” โดยนับรวมรายการ
อนุมติัยอ้นหลงั หกเดือนก่อนรายการปัจจุบนัเขา้เป็นมูลค่าเดียวกนั  

5. ก าหนด พิจารณา อนุมติั ระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบายการบริหารงานและการด าเนินธุรกิจของบริษทั หรือการด าเนินการใดๆ 
อนัมีผลผูกพนับริษทั 

6. ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ก าหนดแนวนโยบาย อ านาจหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและคณะท างานพิเศษ 
7. มีอ านาจอนุมติั แต่งตั้ง ว่าจา้ง ปลด ลงโทษทางวินัย ก าหนดเงินเดือน ค่าจา้ง สวสัดิการโบนัสบ าเหน็จ และผลตอบแทนอ่ืนๆ 

รวมทั้งค่าใช้จ่ายและส่ิงอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานบริษทัซ่ึงมีต าแหน่งตั้งแต่ผูจ้ดัการขึ้นไป รวมถึงรอง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือคณะท างานพิเศษต่างๆ 

8. ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
9. มีอ านาจแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลใดๆ ให้ด าเนินกิจการของบริษทัภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบ

อ านาจเพื่อให้บุคคลหรือคณะบุคคลดงักล่าวมีอ านาจด าเนินการตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควรและมีอ านาจเปลี่ยนแปลง 
แกไ้ข ยกเลิก เพิกถอนอ านาจนั้นๆ ได ้

10. มีอ านาจแต่งตั้ งประธานท่ีปรึกษา หรือท่ีปรึกษา ของคณะกรรมการบริหาร ได้ตามความเหมาะสมและมีอ านาจก าหนด
ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียเลียง สวสัดิการ ส่ิงอ านวยความสะดวกและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ของประปรึกษา หรือท่ีปรึกษา 

11. คณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร มีอ านาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ก าหนดระเบียบ
ขอ้บงัคบัของการประชุมไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

12. พิจารณาอนุมติัให้อ านาจต่างๆ ในการด าเนินกิจการบริหารงานแก่ผูบ้ริหารตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั 
13. มีอ านาจอนุมติัและเบิกถอนเงินจากบญัชีทั้งหมดของบริษทัและใช้สินเช่ือท่ีธนาคาร หรือสถาบนัการเงินทุกแห่งท่ีบริษทัมีอยู ่

รวมทั้ งการขอเปิดบัญชีต่างๆ และ/หรือขอใช้สินเช่ือในรูปแบบต่างๆ กับธนาคารหรือสถาบันการเงินทุกแห่งตลอดจนน า
หลกัทรัพยต่์างๆ ของบริษทัไปเป็นหลกัประกนัหน้ีดงักล่าวทั้งท่ีตอ้งจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตาม 

9.2.6 การประชุม 
คณะกรรมการบริหารมีก าหนดการประชุมเป็นประจ าอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังต่อเดือนเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษทั และพิจารณากลัน่กรองเร่ืองท่ีจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั โดยอาจเชิญ ฝ่ายจดัการ  หรือผูบ้ริหาร หรือ
พนกังานของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือส่งเอกสารขอ้มูลตามท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

9.2.7 การรายงานของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัและรายงานการท าหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาต่อผูถ้ือหุ้นใน

รายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัน้ี 
1. จ านวนคร้ังในการประชุม 
2. จ านวนคร้ังท่ีกรรมการบริหารแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
3. ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้
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9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทยงัคงก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงก าหนดให้มี

กรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย สามท่าน โดยมีสมาชิกกรรมการตรวจสอบ มี 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
1. รศ.ดร.ธารินี  พงศสุ์พฒัน์                   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
2.  นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์                   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. ดร.นิคม ชมภูหลง   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ   

 โดยมี รศ.ดร.ธารินี  พงศสุ์พฒัน์ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั 
 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส าคญัของระบบการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เพ่ือเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีส าคญัในการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทั ในการก ากบั
ดูแลการด าเนินงานของบริษัท ให้มีการบริหารท่ีดี ถูกตอ้ง โปร่งใส ตลอดจนมีระบบรายงานการเงินท่ีน่าเช่ือถือ ในการเปิดเผยขอ้มูลในราย งาน
การเงิน และเป็นประโยชน์ต่อผูล้งทุนและทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือให้ สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจน
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบติัตามท่ี คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย จึงตรากฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไวด้งัต่อไปน้ี 

9.3.1 องค์ประกอบ 
1. คณะกรรมการตรวสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ตอ้ง

เป็นผูม้ีความรู้ความเขา้ใจ หรือมีประสบการณ์ดา้นการบญัชีหรือการเงิน 
2. กรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอุทิศเวลาอยา่งเพียงพอในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9.3.2 คุณสมบัติ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ ขอ้ก าหนดท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ

หน่วยงานก ากบัดูแลต่างๆ ก าหนดขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ใน
ลกัษณะท่ีอาจจะมีผลต่อการใชดุ้ลยพินิจตามหนา้ท่ี และความรับผิดชอบอยา่งอิสระ 

9.3.3 วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ 
1. วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านให้เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัของตน 
2. กรรมการตรวจสอบอาจไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอี้กตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าเหมาะสม 
3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพน้ต าแหน่งเมื่อ 

• ตาย 
• ลาออก 
• ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด 
▪ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้ออก 

4. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีเหตุใดก็ตาม ท่ีกรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยูไ่ดจ้นครบวาระ มีผล
ให้จ านวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจ านวนท่ีก าหนดคือ 3 ท่าน ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่
ให้ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วนัท่ีจ านวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งเท่านั้น 

9.3.4 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกตอ้งและเปิดเผยเพียงพอ โดยประสานกบั ผูส้อบบญัชี และผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบในการจดัท า

รายงานทางการเงิน 
2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ท่ีเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล 
3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์รวมทั้งกฎหมาย

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
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4. พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ กรณีมีรายการเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
5. พิจารณาค่าตอบแทน คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
6. พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย เปลี่ยนต าแหน่ง หรือการเลิกจ้าง รวมถึงร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าฝ่าย

ตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบผลตอบแทนของพนกังานฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงพิจารณาโดยผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั 
7. ก ากบัดูแลการปฏิบติังานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใชใ้นการตรวจสอบภายใน พิจารณา

งบประมาณ และก าลงัคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
8. พิจารณาอนุมติัและให้ความเห็นชอบกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระ รวมทั้งแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน 
9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะของทั้งผูส้อบบญัชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามเพ่ือให้

มัน่ใจว่า ฝ่ายบริหารมีการด าเนินการต่อขอ้เสนอแนะดงักล่าวอยา่งเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และภายในเวลาท่ีเหมาะสม 
10. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละคร้ัง เพ่ือให้ทนัสมยัและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ

องคก์ร และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
11. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบดว้ยขอ้มูล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในดา้นต่างๆ โดย

เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
12. สามารถเชิญฝ่ายจดัการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง ให้ขอ้มูล หรือให้ความเห็นต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือขอให้จดัส่งขอ้มูล เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีเห็นสมควร 
13. ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 

9.3.5 การประชุม 
1. คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง และมีอ านาจในการเรียกประชุมเพ่ิมได้

ตามความจ าเป็น และองคป์ระชุมประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง 
2. กรรมการทุกท่านควรเขา้ร่วมประชุมทุกคร้ัง ยกเวน้มีเหตุจ าเป็นควรแจง้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบล่วงหน้าไม่

นอ้ยกว่า 3 วนั 
3. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือติดภารกิจท่ี

จ าเป็น ให้กรรมการตรวจสอบท่ีมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานท่ีประชุม 
4. การประชุมเป็นการเฉพาะกบัฝ่ายบริหาร หรือผูต้รวจสอบภายใน หรือผูส้อบบญัชี ตอ้งจดัให้มีขึ้นอย่างสม ่าเสมอ อย่างนอ้ยปีละ 

1 คร้ัง 
5. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระท าไดโ้ดยถือเสียงขา้งมาก ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น

อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
6. น าส่งหนงัสือเชิญประชุมล่วงหนา้ไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นหรือเร่งด่วน จะแจง้การนดัประชุมโดย

วิธีอ่ืน หรือก าหนดวนัประชุมให้เร็วกว่านั้นได ้โดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
ในปี 2563 มีการประชุม 7 คร้ัง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และมีการประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชีภายนอก หน่วยงาน

บญัชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการปฏิบติังานประจ าปีไว้
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

 
9.4 คณะกรรมการก าหนดสรรหา 

คณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 
1. นายวิจิตร  เจียมวิจิตรกุล   ประธาน 
2. นายไพศาล อิทธิธรรม   กรรมการ 
3. นายสุเทพ บุระมาน   กรรมการ 
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา 
 

9.4.1 วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรให้ก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาเพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าท่ีความรับผิดชอบ  และแนวทาง

ปฏิบติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นธรรม เหมาะสมและโปร่งใส เป็นไป
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

9.4.2 องค์ประกอบ 
คณะกรรมการสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ยสามคน 

9.4.3 คุณสมบัติ 
1. คณะกรรมการสรรหา ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ

บริษทัเป็นอยา่งดี มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
2. คณะกรรมการสรรหา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วย

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
9.4.4 วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสาม ปี 
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะพน้ต าแหน่งเมื่อ 

• ตาย 
• ลาออก 
• ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด 
• ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้ออก 

3. กรรมการสรรหา คนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษทัการลาออกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึงบริษทั 
4. ในกรณีท่ีต าแหน่งคณะกรรมการสรรหา ว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการสรรหาท่ีเหลืออยู่

กระท าการในนามคณะกรรมการสรรหาไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริษทัจะเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเขา้เป็นกรรมการ
สรรหาแทน 

9.4.5 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. พิจารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัท  และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือน าช่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นหรือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้ง 

2. พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง 

3. ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
9.4.6 การประชุม 

1. คณะกรรมการสรรหาควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง โดยอาจเชิญ ฝ่ายจดัการ  หรือผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทัฯ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือส่งเอกสารขอ้มูลตามท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะตอ้งจดัส่งให้แก่คณะกรรมการสรรหาล่วงหน้าก่อนการประชุมอยา่งนอ้ยเจ็ดวนัก่อน
วนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การจดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนั
ประชุมเร็วกว่านั้นก็ได ้

3. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาทุกคร้ัง องค์ประชุมตอ้งประกอบดว้ยกรรมการเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวน
กรรมการทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นต าแหน่งขณะนั้น  จึงจะถือว่าครบองคป์ระชุม 

4. ในวาระท่ีกรรมการสรรหา มีส่วนไดเ้สียในการพิจารณา ห้ามมิให้กรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น  
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9.4.7 การรายงานของคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัและรายงานการท าหน้าท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาต่อผูถ้ือหุ้นใน

รายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัน้ี 
1. จ านวนคร้ังในการประชุม 
2. จ านวนคร้ังท่ีกรรมการสรรหาแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ก าหนดไว้ 

 
9.5 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 
1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล   ประธาน 
2. นายภรต พฒัการีย ์   กรรมการ 
3. นายสุเทพ บุระมาน   กรรมการ 

 
กฎบัตรคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

 
9.5.1 วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรให้ก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเพ่ือรวบรวมองค์ประกอบหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  และ

แนวทางปฏิบติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายเพ่ือให้คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างเป็นธรรม เหมาะสม
และโปร่งใส เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

9.5.2 องค์ประกอบ 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ยสามคน 

9.5.3 คุณสมบัติ 
1. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
2. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
9.5.4 วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนโดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสาม ปี 
2. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและก าหนดค่าตอบแทนจะพน้ต าแหน่งเมื่อ 

• ตาย 
• ลาออก 
• ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด 
• ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้ออก 

3. กรรมการก าหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษทัการลาออกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไป
ถึงบริษทั 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนท่ีเหลืออยู่กระท าการในนามคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริษทัจะเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเขา้เป็นกรรมการก าหนดค่าตอบแทนแทน 
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9.5.5 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
1. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคณะ และน าเสนอท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น 
2. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร การปรับอตัราเงินเดือน และผลตอบแทนอ่ืนๆ และน าเสนอคณะกรรมการ

บริษทั 
3. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดับสูง การปรับอตัราเงินเดือน และผลตอบแทนอ่ืนๆ และน าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทั 
4. ภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

9.5.6 การประชุม 
1. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง โดยอาจเชิญ ฝ่ายจดัการ  หรือผูบ้ริหาร หรือพนกังาน

ของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็นหรือส่งเอกสารขอ้มูลตามท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะตอ้งจดัส่งให้แก่คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่าง

นอ้ยเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การจดัประชุมโดยวิธีอ่ืน
และก าหนดวนัประชุมเร็วกว่านั้นก็ได ้

3. ในการประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนทุกคร้ัง องค์ประชุมตอ้งประกอบดว้ยกรรมการเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นต าแหน่งขณะนั้น  จึงจะถือว่าครบองคป์ระชุม 

4. ในวาระที่กรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีส่วนได้เสียในการพิจารณา ห้ามมิให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกเสียงลงคะแนนในวาระ
นั้นเว้นแต่เป็นการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการทุกคณะ 

9.5.7 การรายงานของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัและรายงานการท าหนา้ท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาต่อ

ผูถ้ือหุ้นในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัน้ี 
1. จ านวนคร้ังในการประชุม 
2. จ านวนคร้ังท่ีกรรมการก าหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่ก าหนดไว้ 

 
9.6 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประกอบดว้ย กรรมการ 2 ท่าน ดงัน้ี 
1. รศ.ดร.ธารินี  พงศสุ์พฒัน์   ประธาน  
2. นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์  กรรมการ 

 
กฎบัตรคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 
9.6.1 วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษทั เห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และให้ก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อ

รวบรวมองค์ประกอบหน้าท่ีความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย เพ่ือให้คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
สามารถก ากบัดูแล ตลอดจนให้ค าปรึกษาและก าหนดแนวทางการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั ไดอ้ยา่งเหมาะสมและโปร่งใส 
เพื่อสร้างความมัน่ใจและความน่าเช่ือถือต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

9.6.2 องค์ประกอบ 

1. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนอยา่งนอ้ยสามคน 
2. คณะกรรมการบริษทัเลือกคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คนใดคนหน่ึงเป็นประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ใน

กรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษทัหน่ึงคนหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ 
3. ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 
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9.6.3 คุณสมบัติ 
1. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ต้องเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 
2. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

9.6.4 วาระการด ารงต าแหน่ง และพ้นจากต าแหน่ง 
1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยให้มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสาม ปี 
2. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จะพน้ต าแหน่งเมื่อ 

• ตาย 
• ลาออก 
• ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด 
• ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้ออก 

3. กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษทัการลาออกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไป
ถึงบริษทั 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีท่ีเหลืออยูก่ระท าการในนามคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริษทัจะเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัเขา้เป็นกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีแทน 

9.6.5 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ก าหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/แนวปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจดัการ เพ่ือก าหนดเป็นระเบียบปฏิบติัขององคก์ร ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นแนวทางปฏิบติัขององคก์ร
ท่ีไดม้าตรฐาน และเป็นแนวทางท่ีถูกตอ้ง 

2. ก ากบัดูแลให้ค าปรึกษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
เพื่อพฒันาและยกระดบัระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั สู่มาตรฐานสากล 

3. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
4. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรงตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมาย 
9.6.6 การประชุม 

1. คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง และมีอ านาจในการเรียก
ประชุมเพ่ิมไดต้ามความจ าเป็น โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผูบ้ริหารหรือพนักงานของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควร
มาร่วมประชุมให้ความเห็นหรือส่งเอกสาร ขอ้มูลตามท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น 

2. ในการประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีทุกคร้ัง องค์ประชุมตอ้งประกอบด้วย กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็น
จ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีทั้งหมดท่ีมีอยู่ในต าแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์
ประชุม 

3. ในการออกเสียงกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีลงมติ โดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์
ในกรณีท่ีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากนั ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพ่ือเป็นการช้ีขาด 

9.6.7 การรายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัและรายงานการท าหน้าท่ีในรอบปีท่ีผา่นมา
ต่อผูถ้ือหุ้นในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัน้ี 

1. จ านวนคร้ังในการประชุม 
2. จ านวนคร้ังท่ีกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
3. ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้
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9.7 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย กรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 
1. นายสุเทพ บุระมาน  กรรมการ 
2. นายภรต พฒัการีย ์  กรรมการ 
3. นายโสภณ นุ่มทอง  กรรมการ 

 
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

9.7.1 วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรให้ก าหนดกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือรวบรวมองค์ประกอบ หน้าท่ีความรับผิดชอบ และ

แนวทางปฏิบติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง สามารถก ากบัดูแลการปฏิบติังานของกรรมการและ 
ฝ่ายจดัการเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเพ่ือดูแลสนบัสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จในระดบัองคก์ร 

9.7.2 องค์ประกอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ย กรรมการบริษทัฯ อยา่งนอ้ยสามคน  
9.7.3 คุณสมบัติ 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี มีความซ่ือสัตย ์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั กฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

9.7.4 วาระการด ารงต าแหน่งและการเลือกตั้งกรรมการ 
1. คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยให้มี วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ สามปี  
2. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง จะพน้ต าแหน่งเมื่อ 

• ตาย 
• ลาออก 
• ขาดคุณสมบติัและมีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีกฎหมายก าหนด 
• ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัมีมติให้ออก 

3. กรรมการบริหารความเส่ียง คนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษทัการลาออกให้มีผลตั้งแต่วนัท่ีใบลาออกไปถึง
บริษทั 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง ว่างลงจนเหลือนอ้ยกว่าจ านวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการบริหารความเส่ียง
ท่ีเหลืออยู่กระท าการในนามคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะเลือกบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบติัเขา้เป็นกรรมการบริหารความเส่ียงแทน 

9.7.5 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนินงานการบริหารความเส่ียงของบริษทั รวมถึงให้ ค าแนะน าแก่คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ
ในเร่ืองการบริหารความเส่ียง  

2. ก ากบัดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเส่ียงประสบความส าเร็จโดยมุ่งเน้นเพ่ิมการให้ความส าคญัและค านึงถึงความเส่ียง
ในแต่ละปัจจยัเพ่ือประกอบการตดัสินใจอยา่งเหมาะสม  

3. พิจารณาความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทัท่ีสอดคลองกบัธุรกิจของบริษทั เช่น ดา้นการลงทุน ดา้นการเงิน ดา้นความปลอดภยั ดา้น
กฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้องกันและวิธีลดระดับ ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้พร้อมทั้งติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อลด ความเส่ียงอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกิจ  
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4. รายงานการกก ากบัผลประเมินความเส่ียง และการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงต่อ คณะกรรมการบริษทัเพื่อทราบเป็นประจ าใน
กรณีท่ีมีเร่ืองส าคญัซ่ึงกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญัตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาโดยเร็วท่ีสุด  

5. ให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีอ านาจในการตั้งคณะท างานไดต้ามท่ีเห็นสมควร 
 

9.7.6 การประชุม 

1. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีการประชุมอยางน้อยปีละสองคร้ังโดยอาจเชิญ ฝ่ายจดัการ หรือผูบ้ริหาร หรือพนักงานของ
บริษทั  ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมาร่วมประชุม ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารขอ้มูลตามท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจ าเป็น  

2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะตอ้งจดัส่งให้แก่คณะกรรมการ บริหารความเส่ียงล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 
7 วนัท าการ 

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงทุกคร้ัง องค์ประชุมตอ้ง ประกอบดว้ยกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นจ านวนไม่
นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการบริหารความเส่ียงทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นต าแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองคป์ระชุม 

4. กรรมการบริหารความเส่ียงท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้นๆ 
5. ในการออกเสียงกรรมการบริหารความเส่ียงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑใ์น

กรณีท่ีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากนั   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพ่ือเป็นการช้ีขาด 
9.7.7 การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้งรายงานผลการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อคณะกรรมการบริษทัและรายงานการท าหน้าท่ีในรอบปีท่ีผา่นมาต่อผู ้

ถือหุ้นในรายงานประจ าปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดงัน้ี 
1. จ านวนคร้ังในการประชุม 
2. จ านวนคร้ังท่ีกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเขา้ร่วมประชุม 
3. ผลการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัรท่ีก าหนดไว ้

 
9.8 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบในหลกับรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) และหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Best 
Practice) ส าหรับกรรมการบริษทัมหาชน ตามระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย พนกังาน ผูร่้วมคา้ และลูกคา้  

 
ทั้งน้ี บริษทัฯไดน้ าแนวทางดงักล่าวมาปรับปรุงกฎระเบียบแนวปฏิบติัของกิจการและการก ากบัดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกบัสภาพของ

บริษทัและสภาวะการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยส่งเสริมผลการด าเนินงานของบริษทั 
 
 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใสของบริษัท 
  
 บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยสารสนเทศต่อผูถ้ือหุ้นและนกัลงทุน ดงัน้ี 
 

(1) เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นและผูม้ีส่วนไดเ้สียพินิจพิเคราะห์ขอ้มูลกิจกรรมต่างๆของบริษทัไดอ้ย่างระมดัระวงัรอบคอบ 
(2) ก าหนดบทบาทหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของผูท้  าหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูล 
(3) เปิดโอกาสให้มีการสอบถามขอ้มูลท่ีเปิดเผยไดโ้ดยไม่เป็นการยากล าบาก 
(4) มีกระบวนการตรวจสอบดูแลการด าเนินงานของบริษทัอยา่งเหมาะสม 

  
 ในการเปิดเผยสารสนเทศ บริษทัไดป้ฏิบติัตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และตามกฎระเบียบ

ของกระทรวงพาณิชยแ์ละกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ คณะกรรมการมีความเช่ือมัน่ว่าการเปิดเผยขอ้มูลมีความครบถว้น ถูกตอ้ง 
เพียงพอ ทนัต่อเวลา และเผยแพร่อยา่งทัว่ถึง  
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คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่า ขอ้มูลสารสนเทศต่างๆดงัจะกล่าวต่อไปน้ี มีการเผยแพร่ให้ผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งอย่างสม ่าเสมอแลว้ 
(1) แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(2) งบการเงิน รายงานประจ าปี รายงานรายไตรมาส และการรายงานข่าวสารต่างๆต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
(3) โครงสร้างผูถ้ือหุ้น 
(4) รายช่ือคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร และผลตอบแทน 
(5) แผนธุรกิจ และการจดัการบริหารความเส่ียง 
(6) เร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง 
(7) นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
(8) ขอ้มูลสารสนเทศอ่ืน ท่ีเขา้เกณฑก์ าหนดให้ตอ้งเปิดเผย 

 คณะกรรมการบริษทัเช่ือมัน่ว่ารายงานประจ าปี รายงานรายไตรมาส และการรายงานข่าวสารต่างๆ ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็น
แหล่งข้อมูลส าคัญของผูถ้ือหุ้น  บริษัทมีความเต็มใจในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เช่น ผลการด าเนินงาน และ/หรือ ฐานะทางการเงินของบริษัท    
รวมทั้งบริษทัฯ ไดเ้สนอให้ผูถ้ือหุ้นอนุมติัวาระท่ีส าคญัตามระเบียบและแนวทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์   ผูถ้ือหุ้นสามารถสอบถามประเด็นต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นได ้โดยมีเลขานุการบริษทัรับผิดชอบในการตอบกลบัและบนัทึกประเด็นเหล่านั้น   เมื่อผูถ้ือหุ้นมีขอ้สงสัยเก่ียวกบั
การด าเนินงานสามารถสอบถามจากเลขานุการบริษทั และเลขานุการฯ จะน าประเด็นดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป 
 

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 
 

บริษทัให้การความส าคญัต่อผูถ้ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยไม่ไดค้  านึงถึงจ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่โดยให้ความมัน่ใจแก่ผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 
(1) ผูถ้ือหุ้นทุกรายสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัได ้และสามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุ้นไดอ้ย่างไม่เป็นการล าบาก 
(2) บริษทัน าส่งรายงานและงบการเงินรวมประจ าปี และงบการเงินระหว่างกาล ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามก าหนด 
(3) บริษทัเปิดเผยสารสนเทศโดยทนัที ท่ีเป็นการรายงานตามเหตุการณ์ท่ีส าคญั มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นหรือการ

ตดัสินใจในการลงทุน 
(4) ในกรณีท่ีเป็นเร่ืองท่ีเป็นวาระส าคญั จะตอ้งน าเขา้ขอมติต่อท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพ่ือขออนุมติั 
(5) ผูถ้ือหุ้นมีสิทธิสอบถามประเด็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการในท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั 
บริษทัมีเลขานุการบริษทัรับผิดชอบในการตอบกลบัและบนัทึกประเด็นเหล่านั้น   เมื่อผูถ้ือหุ้นมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัการด าเนินงานสามารถ

สอบถามจากเลขานุการบริษทั และเลขานุการฯ จะน าประเด็นดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อไป 
นอกจากน้ี บริษทัจะท าการปรับปรุงความสัมพนัธ์กบัผูถ้ือหุ้น โดยการ 

(1) บริษทัปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูถ้ือหุ้นรายยอ่ย หรือนกัลงทุนชาวต่างประเทศ 
(2) บริษทัจะปกป้องรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถ้ือหุ้น 
(3) บริษทัจะปกป้องรักษาสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ือหุ้น 
(4) ให้สิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และทนัต่อเวลา 
(5) ไม่มีการเก็บรักษาความลบัไวเ้พ่ือผลประโยชน์ของผูถ้ือหุ้นรายไหน 
(6) จดัการประชุมผูถ้ือหุ้นโดยมีการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้ือหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมและจะพยายามไม่ให้เป็นภาระท่ีเกิน

สมควรแก่ผูถ้ือหุ้นท่ีมาเขา้ร่วมประชุม 
(7) ไม่เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นรายใดมีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์จากบริษทัโดยเอาเปรียบผูถ้ือหุ้นรายอ่ืน 

บริษัทให้ความส าคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อรายใดรายหนึ่ง หรือเลือกปฏิบัติกับเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

9.9 นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด โดยก าหนดไวใ้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ เร่ืองการหาประโยชน์จาก

การใชข้อ้มูลภายในอย่างชดัเจนสอดคลอ้งกบักฎหมายเก่ียวกบัหลกัทรัพย ์ และมีการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือให้เกิดความยติุธรรมและเสมอภาคต่อผูม้ี
ส่วนไดเ้สียทุกราย 
 



รายงานประจ าปี 2563 
บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

72 

 

บริษทัฯมีการเปิดเผยการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าในกลุ่ มงานการเงินและบญัชีใน
รายงานประจ าปีอย่างครบถว้น ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด และส านกัเลขานุการบริษทัจะรายงานให้
คณะกรรมการบริษทัฯ  ทราบทุกคร้ังท่ีบุคคลดงักล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย ์

 
9.10 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีให้แก่ส านักงานสอบบญัชี เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท รอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

รายการที่ ช่ือบริษัทผู้จ่าย ค่าสอบบัญชี 
1. บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 1,600,000 
2. บริษทั ชลสิน จ ากดั 690,000 
3. บริษทั สกายคลิฟฟ์ จ ากดั 160,000 
4. บริษทั ทรัพยากรสมุทร จ ากดั 140,000 
5. บริษทั 89 แคปริคอร์น ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั 400,000 
6. บริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั 250,000 
7. บริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั 460,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 3,700,000 

 
 
 

9.11 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษัทฯ ได้จดัตั้งกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพส าหรับพนักงาน เพ่ือเป็นสวสัดิการท่ีดีซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อขวญัและก าลงัใจในการท างาน 

เพื่อให้พนกังานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริษทัจ่ายสมทบให้ในอตัราร้อยละ 5 
โดยมีบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงมีทั้งหมด 5 กองทุน ประกอบดว้ย 

 
 

ล าดับ ช่ือบริษัท วันที่จัดตั้ง 
1. บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 16 กรกฎาคม 2555 
2. บริษทั ชลสิน จ ากดั 16 กรกฎาคม 2555 
3. บริษทั สกายคลิฟฟ์ จ ากดั 1 เมษายน 2559 
4. บริษทั 89 แคปริคอร์น ดิเวลลอปเมนท ์จ ากดั 1 เมษายน 2560 
5. บริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั   25 กนัยายน 2561 
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9.12 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ 
 การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 
 การจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัจะจดัเป็นประจ าเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจในการบริหารบริษทั ในช่วงปีท่ีผา่นมามีการประชุม

กรรมการบริษทัทั้งหมด 8 คร้ังรายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 
 

ช่ือกรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในคร้ังที่ หมายเหตุ 

(ก) (ข) 

1.นายวิจิตร  เจียมวิจิตรกุล 8 8 -  
2.รศ.ดร.ธารินี  พงศสุ์พฒัน์ 8 7 6  
3.นายเอกชยั  โชติยานนท ์ 3 3 -  
4.นายนิพนธ์  กีรติพิทยาภรณ์ 8 8 -  
5.นายวิชยั เชิดชีวศาสตร์ 3 3 -  
6.นายสุเทพ บุระมาน 8 8 -  
7.นายไพศาล อิทธิธรรม 8 0 1-8  
8.นายภรต พฒัการีย ์ 8 7 6  
9. นายกีรติ กิจมานะวฒัน์ 3 0 1-3  
10. นายกฤษณ์ คงพฒันะโยธิน 2 2 -  
11. นายเชาวฤทธ์ิ จงเกษกรณ์ 5 3 7-8  
12. นายโสภณ นุ่มทอง 5 5 -  
13. นางปราญชลี มะโนเรือง 5 1 5-8  
14. นายสมหวงั พนัธะลี 5 1 4-5,7-8  
15. นายสมใจ มณีวงษ ์ 5 1 4-5,7-8  
16. นายนิคม ชมภูหลง 5 2 4-6  
17. นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์ 5 5 -  

 
(ก). จ ำนวนกำรจัดประชุมของกรรมกำรและคณะกรรมกำร 
(ข). กำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

บริษทัทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจโดยให้ความส าคญัต่อการดูแลใส่ใจชุมชนรอบขา้ง และชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากการ
ด าเนินธุรกิจเป็นหลกัเพราะเราเช่ือว่าธุรกิจท่ีมัน่คงและยัง่ยืน ไม่ใช่เพียงแต่ประกอบธุรกิจให้ไดผ้ลก าไรดีเท่านั้น หากแต่ยงัตอ้งค านึงถึงชุมชนรอบ
ขา้งซ่ึงเปรียบเสมือนเพ่ือนของเรา เพ่ือการอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งเป็นสุข และเกิดการพฒันาไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยืน 

 

 
 

1.  ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านส่ิงแวดล้อม : มุ่งพัฒนาเพ่ือลดผลกระทบจากบริษัท และส่งเสริมการสร้างส่ิงแวดล้อมที่ดีให้ชุมชน 
 

กลุ่มบริษทัทุ่งคาฮาเบอร์ให้ความส าคญัต่อการรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตท่ีสร้างผลกระทบให้น้อยท่ีสุด ดว้ยตระหนักดีว่าการท า
ธุรกิจใดๆ นั้นอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคมโดยรวม แมสิ้นแร่ท่ีผลิตได้จะช่วยเอ้ือประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ซ่ึงน าไปสู่การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมก็ตาม 

 
ตลอดการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัทุ่งคาฮาเบอร์ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดด้านส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงปฏิบติัตามมาตรการ

แกไ้ขและป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากหน่วยงานก ากบัดูแลดา้นส่ิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครัด และมีการติดตามตรวจสอบ
และรายงานผลแก่หน่วยงานก ากับดูแลทราบตามก าหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายบัญญัติไว ้ทั้ งน้ีเราไม่ได้แค่จดัการให้อยู่ในระดับมาตรฐานตาม
ขอ้ก าหนด แต่เรามุ่งพฒันาลดผลกระทบให้ไดเ้หนือกว่ามาตรฐาน เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 
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คุณภาพอากาศ 
 
ควบคุมประสิทธิภาพในการขุดเจาะ ขนยา้ย และการควบคุมฝุ่นท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงเรามีการป้องกันฝุ่นไปยงัชุมชน ดว้ยการฉีดน ้ าเพ่ือป้องกัน

การฟุ้งกระจาย รวมไปถึงปลูกตน้ไมบ้ริเวณโดยรอบเหมืองขึ้นเพ่ือเป็นก าแพงตน้ไมช่้วยป้องกนัฝุ่นจากเหมืองไปยงัชุมชนและยงัเป็นการเสริมสร้าง
ออกซิเจนให้แก่บริเวณโดยรอบอีกดว้ย 

 
คุณภาพน ้า 
 
มุ่งเน้นการควบคุมปริมาณการใช้น ้ าและน ากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต รวมถึงการดูแลคุณภาพน ้ าก่อนระบายน ้ าออกสู่

ส่ิงแวดลอ้ม 
 
การจดัการกากอุตสาหกรรม 
 
ดา้นการจดัการของเสียนั้นไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดว้ยการวางแผนจดัเก็บ ควบคุม และ

ป้องกันการร่ัวไหลอย่างเป็นระบบ โดยไม่ให้ของเสียหรือกากแร่ตกตะกอนซึมผ่านสู่ชั้นดิน รวมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเขา้มา
ตรวจสอบคุณภาพน ้า ณ จุดตรวจวดัน ้าบาดาลและบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ี 

 
การจดัการเสียง 
 
เราควบคุมการผลิตให้มีเสียงดงักระทบถึงชุมชนให้น้อยท่ีสุด โดยใชม้าตรฐานตวัช้ีวดัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดทางส่ิงแวดลอ้มเป็น

หลกัเกณฑ ์นอกจากน้ียงัมีก าแพงตน้ไมร้อบบริเวณท่ีตั้งธุรกิจเพ่ือเป็นชั้นกรองเสียงอีกดว้ย 
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2.  ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสร้างความผูกพันกับชุมชน 
 

มุ่งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีกบัสมาชิกชุมชน จนก่อเกิดเป็นความผูกพนัระหว่างธุรกิจและชุมชน เพราะเราเช่ือว่าความสัมพนัธ์ท่ีดีเป็นการ
สร้างรากฐานท่ีส าคญัของการอยู่ร่วมกนัอย่างย ัง่ยืน โดยเราสร้างความสัมพนัธ์จากวิธีการรูปแบบต่างๆ ทั้งการลงพ้ืนท่ีชุมชนเพ่ือท าความรู้จกั การ
สอบถามถึงปัญหาหรือผลกระทบต่างๆของธุรกิจท่ีมีต่อชุมชน รวมทั้งให้การสนบัสนุนและร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน 

 
ตัวอย่างกิจกรรม 
 

- เมื่อวนัท่ี 27 มิถุนายน 2563 ทีมงานไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ร่วมใจ ตา้นภยัโควิท-19 ซ่ึงเป็นโครงการช่วยเหลือผูป้ระสบภยัโควิท-19 โดย

การแจกถุงยงัชีพให้แก่ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) ท่ีบริเวณวดัเขาขยุ จงัหวดัสระบุรี 
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3.  ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต 
 

ค านึงถึงปัจจยัต่างๆในการด ารงชีวิตท่ีดีของสมาชิกชุมชน ไม่ใช่แค่ขั้นพ้ืนฐานแต่เรามุ่งเนน้ให้ชุมชนมีความเป็นอยูท่ี่ดี 
 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่

 
 
-เศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจของชุมชนและรายไดข้องสมาชิกของชุมชนเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากรายไดน้ั้นเป็นพ้ืนฐานส าหรับใชต้อบสนองความจ าเป็นต่างๆ

ในชีวิต  บริษทัจึงเข้ามีส่วนร่วมในการช่วยพฒันาเศรษฐกิจของชุมชน เพ่ือให้ชุมชนสามารถด ารงชีวิตได้ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง โดยเราจะ
ช่วยเหลือ ให้ความรู้ และร่วมสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองและดูแลชุมชนกนัเองต่อไปไดใ้น
ระยะยาว  

-สุขภาพ 
 
1. สุขภาพกาย 
 
2. สุขภาพใจ 
 
นอกจากสุขภาพร่างกายท่ีแขง็แรงแลว้นั้น  เรายงัให้ความส าคญักบัสุขภาพใจ เพราะเราเช่ือว่าสุขภาพใจท่ีดีจะช่วยส่งเสริมให้เกิดสุขภาพ

ร่างกายท่ีดี โดยเราสนับสนุนการจรรโลงและยกระดบัจิตใจของสมาชิกชุมชนดว้ยกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมดา้นศาสนาและกิจกรรมจิตอาสา เพ่ือ
เป็นการจรรโลงใจและยกระดบัจิตใจของสมาชิกชุมชน 

 
ตัวอย่างกิจกรรม 
 

- เมื่อวนัท่ี 18 ตุลาคม 2563 พ่ีนอ้งชาวทุ่งคาทั้งจากกรุงเทพและสระบุรีไดเ้ดินทางไปยงัวดัเขาขยุ จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงเป็นวดัท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณ

ใกลพ้ื้นท่ีเหมืองหินสระบุรี เพ่ือร่วมแรงร่วมใจกนัท าความสะอาดพ้ืนท่ีส่วนต่างๆของวดั และได้เขา้ร่วมงานทอดกฐินสามคัคีวดัเขาขุย

ประจ าปี 2563 
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-สวัสดิภาพชุมชน 
 
การด ารงชีวิตอยู่อย่างปลอดภยัเป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา  และเป็นพ้ืนฐานส าคญัส่ิงหน่ึงท่ีจะก่อให้เกิดสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี  เราจึง

ให้ความส าคญัต่อการป้องกนัหรือร่วมสนบัสนุนเพ่ือแกไ้ขส่ิงท่ีอาจส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดอนัตรายต่อชีวิตสมาชิกชุมชนและทรัพยสิ์นส่วนรวม
ของชุมชน โดยแบ่งเป็น 2 ดา้นหลกั ดงัน้ี 

 
ป้องกนั : ท าหนา้ท่ีสมาชิกชุมชนท่ีดีดว้ยการร่วมเป็นหูเป็นตา สอดส่องส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่างๆต่อชุมชน 
 
แกไ้ข ซ่อมแซม : ด าเนินการเพ่ือบรรเทาหรือแกไ้ขส่ิงท่ีเป็นอนัตรายต่อชุมชน หรือเป็นผูส้นับสนุนการประสานงานด าเนินเร่ืองติดต่อ

หน่วยงานท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบกบัปัญหาโดยตรง 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

ระบบการควบคุมภายใน 
 

 บริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเน่ือง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบ
ทานการประเมินการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยบริษทัฯ ไดม้ีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้มีความเป็นระบบมากย่ิงขึ้น 

 
 บริษทัฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในประเมินระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดยฝ่ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความเป็นอิสระในการปฏิบติัหน้าท่ีภายในขอบเขต
แผนการปฏิบติังานตรวจสอบ 

 
 โดยสาระส าคญัและมาตรฐานของการควบคุมภายในของบริษทัฯ มี ดงัน้ี  
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(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
 ผูบ้ริหารได้สร้างบรรยากาศให้พนักงานในหน่วยงาน เกิดจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบติังานด้วยความรับผิดชอบ จึงได้ก าหนด
มาตรฐานสภาพแวดลอ้มของการควบคุม โดย 
 
 1.1 การควบคุมแบบ Soft Control 
 การสร้างจิตส านึกและคุณภาพให้แก่พนกังาน เช่น ความซ่ือสัตย ์ความโปร่งใส การมีความเป็นผูน้ าท่ีดี และความมีจริยธรรม 
 
 1.2 การควบคุมแบบ Hard Control 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดโครงสร้าง นโยบาย ค าสั่ง และระเบียบปฏิบติั เช่น การจดัโครงสร้างองค์กรในลกัษณะของการกระจาย
อ านาจ มีการก าหนดขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผูบ้ริหารและพนักงานระดบัต่างๆ เพื่อให้การควบคุมและการปฏิบติังานเป็นไปอย่าง
เหมาะสม เกิดความคล่องตวั มีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 

(2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 การบริหารความเส่ียงนับเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัในการน าพาองค์กรให้บรรลุความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาวการณ์

ปัจจุบนัท่ีสภาพแวดลอ้มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษทัฯ จึงพร้อมท่ีจะรับมือกบัเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิด
กระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์หรือเหตุการณ์ท่ีเป็นโอกาสในการบรรลุวตัถุประสงค์ก็ตามซ่ึงบริษทัฯ ไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบริหารดูแล
เร่ืองการบริหารความเส่ียง อย่างไรก็ตามปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัในเร่ืองดงักล่าวมากย่ิงขึ้น จึงก าหนดให้มีการจดัตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้น เพือ่ให้มีการติดตาม ประเมินผล และเสนอแนวทางในการลดความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้ 

 
(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

 กิจกรรมการควบคุมเป็นองค์ประกอบท่ีจะช่วยให้มัน่ใจไดว่้า นโยบายและกระบวนการเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีก าหนด
ขึ้นนั้นไดม้ีการน าไปปฏิบติัตามภายในองค์กรอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงฝ่ายบริหารจึงไดก้ าหนดมาตรฐานกิจกรรมการควบคุมโดย จดัให้มีกิจกรรมควบคุมท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือป้องกนั ลดความเสียหาย หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น และให้บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องการควบคุม
ภายใน เช่น 

 
• มีการก าหนดนโยบายและแผนงานโดยผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีก าหนดทิศทางขององค์กร และช่วยในการจดัการ

องคก์ร การสั่งการ ก ากบัดูแล การติดตามและการประเมินผลการปฏิบติังาน 
• มีการสอบทานโดยผูบ้ริหาร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างผลปฏิบติังานจริงกบัแผนงาน งบประมาณ ซ่ึงไดจ้ดัท า

ขึ้นไวล้่วงหนา้  ซ่ึงผลการสอบทานท าให้ผูบ้ริหารเห็นภาพรวมว่าการด าเนินงานมีปัญหาดา้นไหนบา้ง รวมถึงยงัช่วยให้
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุซ่ึงน าไปสู่การพิจารณาแนวทางแกไ้ข 

• มีการควบคุมทางดา้นกายภาพ เช่น การดูแลป้องกนัทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ เงินสด สินคา้คงเหลือ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เอกสาร
ส าคญัอ่ืนๆ และขอ้มูลขององค์กรโดยมีการเก็บรักษาอย่างดีเพ่ือป้องกนัการสูญหาย รวมถึงการประกนัภยั การจดัเวร
ยามรักษาการณ์ และการตรวจนบัโดยการเปรียบเทียบจ านวนท่ีมีอยูจ่ริงกบัทางบญัชี 

• มีการแบ่งแยกหน้าท่ีงานภายในหน่วยงานอยา่งเหมาะสม โดยไม่มอบหมายให้บุคคลใด บุคคลหน่ึง มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ปฎิบติังานท่ีส าคญั หรือเส่ียงต่อความเสียหายตั้งแต่ตน้จนจบ 

• ก าหนดให้มีการอนุมติัรายการบญัชีและการปฎิบติังาน  เช่น 
➢ การก าหนดให้มีการอนุมติัรายการปรับปรุงทางบญัชีท่ีส าคญั 
➢ การอนุมติัการจ่ายเงิน 
➢ การอนุมติัค าสั่งขายก่อนท่ีจะมีการส่งสินคา้ 

• มีการจดัท าเอกสารหลกัฐาน ส าหรับการด าเนินธุรกิจ งานโครงการต่างๆ หรือระบบงานท่ีมีความส าคญั โดยการจดัท า
หลกัฐานท่ีเป็นเอกสาร สัญญาหรือเป็นหนงัสือไว ้เช่น การท าสัญญากบัผูซ้ื้อ การท าสัญญากบัคู่คา้ 
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• วางแนวทางหรือกิจกรรมการควบคุมโดยก าหนดไวใ้นระเบียบหรือคู่มือการปฏิบติังาน เช่น การก าหนดอ านาจหน้าท่ี
ในการด าเนินการ การจดัซ้ือจดัจา้ง งานคลงัสินคา้ งานบญัชีและการเงิน การบริหารงานทรัพยากรบุคคล การปฏิบติังาน
และการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นตน้ 

  
 ทั้งน้ี การควบคุมภายในของบริษทัฯ แบ่งออกเป็นกิจกรรมควบคุมหลกั ดงัน้ี 
 
 3.1 การควบคุมด้านบริหารจัดการ (Management) 
 
 บริษทัฯ มีการควบคุมดา้นบริหารจดัการ ประกอบดว้ยการจดัการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การปฏิบติัตามขอ้ก าหนด การ

บญัชี และการเงิน ซ่ึงบริษทัฯ ไดก้ าหนดกิจกรรมโดยมีมาตรการการควบคุมภายในไว ้ดงัน้ี เช่น 
  3.1.1 การจัดการ 

• จดัองคก์ารท่ีเหมาะสม และปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ 
• ก าหนดขอบเขตหนา้ท่ี และอ านาจในการด าเนินการอยา่งชดัเจน 
• ก าหนดนโยบาย และเป้าหมายประจ าปี 
• ก าหนดแผนงานต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
• ก าหนดระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ในเร่ืองต่างๆ ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
• มีการจดัประชุมและรายงานผลการปฏิบติังานของแต่ละหน่วยงานเป็นประจ าทุกเดือน 

 
  3.1.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 

• ก าหนดผงัการบริหารงานขององคก์ร และปรับปรุงให้เหมาะสมอยูเ่สมอ 
• ก าหนดขอบเขตหนา้ท่ีรับผิดชอบของหน่วยงานและพนกังานอยา่งเหมาะสม 
• ก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลเป็นประจ าทุกปี 
• ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลการปฏิบติังานและศกัยภาพพนกังานแต่ละคน 
• การจ่ายค่าจา้ง การเปลี่ยนแปลงค่าจา้ง การหกัค่าจา้งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายแรงงาน 
• มีการจดัหาความจ าเป็นในการพฒันา ฝึกอบรม โดยด าเนินการจดัอบรมทั้งภายในและภายนอก 

 
  3.1.3 การปฎิบัติตามข้อก าหนด 

• มีการสอบทานกับหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าท่ีก ากับดูแล เช่น กรมสรรพากร หรือส านักงาน ก.ล.ต. แลว้
พิจารณาว่ามีการกระท าท่ีฝ่าฝืนขอ้ก าหนดหรือไม่ อะไรเป็นสาเหตุของการฝ่าฝืนขอ้ก าหนด 

• ก าหนดบุคคลผู ้มีความรู้ ประสบการณ์ และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือมีหน้ าท่ีในการก ากับดูแลการ
ปฏิบติังานขององคก์ร 
 

 3.1.4 ด้านบัญชี 

• มีนโยบายการบญัชีท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
• มีระบบบญัชีท่ีดี และอ านาจด าเนินการ 
• มีการจดัท างบการเงินท่ีเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

 
 3.1.5 ด้านการเงิน 

• มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานผูรั้บ-จ่ายเงิน หน่วยงานตรวจสอบฯ หน่วยงานการเงินและ
หน่วยงานบญัชี ซ่ึงสามารถตอบยนัตวัเลขกนัได ้

• ก าหนดคู่มือปฏิบติังานดา้นการเงิน พร้อมทั้งก าหนดผูม้ีอ านาจอนุมติัในแต่ละวงเงินในแต่ละเร่ือง 
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• มีการถือเงินสดในมือโดยก าหนดวงเงินท่ีเหมาะสมกับการใชง้าน โดยเน้นการไม่ถือเงินสดมากเกินความ
จ าเป็น 

• การจ่ายเงินช าระหน้ีหรือช าระค่าผูกพันต่างๆ ต้องมีเอกสารการจ่ายเงิน พร้อมทั้งหลักฐานประกอบให้
สมบูรณ์ตามระบบการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
 

3.2 การควบคุมด้านวงจรธุรกิจที่ส าคัญ (Business Cycle) 
 

 บริษทัฯ มีการควบคุมดา้นวงจรธุรกิจท่ีส าคญั ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 วงจร ประกอบดว้ย วงจรรายได ้วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต 
และวงจรการจดัหาเงิน โดยบริษทัฯ ไดก้ าหนดโดยมีมาตรการการควบคุมภายใน ในแต่ละวงจรไวด้งัน้ี เช่น 

 
 3.2.1 วงจรรายได้ 
  3.2.1.1 ด้านการขาย 

• มีการแบ่งแยกหนา้ท่ีกนัอยา่งชดัเจนระหว่างหน่วยงานขาย หน่วยงานคลงัสินคา้ หน่วยงานการเงิน 
• ก าหนดให้การขายสินคา้ทุกรายการตอ้งมีการอนุมติัก่อนส่งมอบสินคา้ 

 
 3.2.1.2 การเก็บเงินจากลูกค้า และการติดตามหนี้ 

• มีการก าหนดหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีเก็บเงินและติดตามหน้ี 
 

 3.2.2 วงจรรายจ่าย 
  3.2.2.1 การแจ้งความต้องการขอให้จัดหา 

• มีการก าหนดอ านาจอนุมติัในการแจง้จดัหา 
• แจง้จดัหาตามเง่ือนไขเวลาท่ีไดต้กลงกบัหน่วยงานจดัซ้ือเพ่ือป้องกนัการจดัซ้ือเร่งด่วน 
• ตรวจสอบรายการวสัดุคงคลงัก่อนแจง้จดัหา เพ่ือให้มีวสัดุคงคลงัในปริมาณท่ีพอเหมาะอยูเ่สมอ 

 
  3.2.2.2 การจัดหา 

• มีขั้นตอนในการคดัเลือกผูจ้  าหน่ายท่ีดีท่ีสุดในเร่ืองของคุณภาพ ราคา และการส่งของ 
• ก าหนดวิธีการในการจดัหาโดยพิจารณาจากมูลค่าของวสัดุหรือบริการ การจา้งงานและจ านวนผูเ้สนอ

ขาย เช่น การตกลงราคา การประกวดราคา 
 

  3.2.2.3 การจ่ายช าระหนี้ 

• มีการอนุมติัช าระหน้ี 
• ก าหนดหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการจ่ายช าระหน้ี 
• ใบส าคญัท่ีจ่ายเงินแลว้ มีการท าเคร่ืองหมายเพ่ือป้องกนัการจ่ายซ ้า 

 
 3.2.3 วงจรการผลิต 
  3.2.3.1 การวางแผนการผลิต 

• มีการวางแผนผลิตให้สอดคลอ้งกบัแผนการขาย 
• มีวางแผนการผลิตประจ าปี สัปดาห์ หรือเดือน และมีการประเมินผลอยา่งมีระบบ 
• มีการจดัก าลงัพลให้สอดคลอ้งกบัแผนการผลิต และลกัษณะการปฏิบติังาน 
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  3.2.3.2 การด าเนินการผลิต 

• ก าหนดอ านาจในการสั่งการผลิต 
• จดัท าใบเบิกวสัดุซ่ึงมีการอนุมติัถูกตอ้ง และตรงกบัรายการผลิตประจ าวนั สัปดาห์ เดือน 
• ประเมินผลการปฏิบติังานจริงกับแผนการใช้เคร่ืองจกัร แผนการซ่อมบ ารุง และแผนการปฏิบติังาน

ต่างๆ เป็นประจ าวนั สัปดาห์ หรือเดือน 
 

  3.2.3.3 การบริหารคลังสินค้า 

• มีการแบ่งแยกหนา้ท่ี และความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนระหว่างการรับสินคา้ การส่งสินคา้ การผลิต และ
หน่วยงานบญัชี 

• การรับจ่ายสินคา้ เขา้หรือออกจากคลงั มีการอนุมติัโดยผูม้ีอ านาจ 
• มีนโยบายการตรวจนบัสินคา้คงคลงั วสัดุอะไหล่ อยูเ่ป็นประจ า 
• มีการท ารายละเอียดกระทบยอดระหว่างผลท่ีไดจ้ากการนับกบับญัชี และมีการอนุมติัโดยผูรั้บผิดชอบ

ก่อนปรับปรุงบญัชี 
 

 3.2.4 วงจรการจัดหาเงิน 
  3.2.4.1 การออกหุ้นทุน/เพ่ิมทุน 

• มีการจดัท ารายละเอียดวิเคราะห์ทุน โดยแสดงรายละเอียดหุ้นจดทะเบียน มูลค่าต่อหุ้น หุ้นท่ีออก หุ้น
จอง ขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียกช าระค่าหุ้น 

• มีการติดตามเรียกเก็บเงินลูกหน้ีค่าหุ้น 
• มีการปฏิบติัตามเง่ือนไข ขอ้จ ากดั ขอ้บงัคบัท่ีส าคญัของสัญญาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุน 

 
  

(4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information and Communication) 
 บริษทัฯ มีระบบสารสนเทศและขอ้มูลต่างๆ ท่ีสามารถเช่ือมโยงกันได้อย่างทัว่ถึงซ่ึงฝ่ายบริหารได้ก าหนดมาตรฐานระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล โดยจดัให้มีหน่วยงานส่ือสารองค์กรท่ีรับผิดชอบในการดูแลระบบสารสนเทศและการส่ือสารให้ฝ่ายบริหารและ
พนกังานอยา่งเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศในรูปแบบท่ีเหมาะสมและทนัแวลา และก าหนดให้มีช่องทางใน
การรับฟังขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรผ่านช่องทางท่ีสะดวก โดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้ระบบสารสนเทศและการส่ือสารของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ รองรับกับความต้องการของฝ่ายบริหารในการน าข้อมูลท่ีส าคัญมาใช้
ประกอบการตดัสินใจโดยปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีการด าเนินกิจกรรม ดงัต่อไปน้ี 

 
 4.1 พฒันาระบบช่องทางการส่ือสารภายในองคก์ร 
 4.2 กิจกรรมส่ือสารภายในองคก์ร 
 4.3 กิจกรรมส่ือมวลชนสัมพนัธ์ 
 4.4 กิจกรรมส่ือสารองคก์ร 
 4.5 การตรวจสอบและวิเคราะห์ข่าวองคก์รและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.6 การส่ือสารวฒันธรรมองคก์ร 
 4.7 กิจกรรมดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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(5) ระบบการติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
 บริษทัฯ จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในท่ีปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็น

อิสระท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบภายในทั้งการตรวจสอบความถูกตอ้งเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการด าเนินงานของระบบต่างๆ 
ในบริษทั และการตรวจสอบการปฏิบติัตามข้อก าหนด เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดย
มีการติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง (Ongoing Monitoring) 
  

 ในปี 2563 บริษทัฯ ได้ว่าจา้ง บริษทั ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั (“DIA”) ให้ท าการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบการ
ควบคุมภายใน ซ่ึงครอบคลุมกระบวนการปฎิบติังาน 9 กระบวนการ ประกอบดว้ย ระบบการควบคุมสินทรัพยป์ระจ า ระบบการควบคุมบุคลากร 
ระบบการควบคุมการจดัซ้ือและเจา้หน้ี ระบบการควบคุมการจ่ายเช็คและรายงานฐานะการเงินประจ าวนั ระบบการควบคุมเงินสดย่อย ระบบการ
ควบคุมเงินทดรองจ่ายส านักงาน ระบบการควบคุมงบประมาณ ระบบการควบคุมรายไดแ้ละรับช าระ ระบบการควบคุมตน้ทุน และไดอ้อกรายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน  ฉบับลงวนัท่ี 21 มกราคม 2564 ซ่ึงรายงานส่ิงท่ีตรวจพบจากสอบทาน พร้อมข้อเสนอแนะท่ีควรปรับปรุงในแต่ละ
กระบวนการ  

 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดน้ าขอ้สังเกตและข้อเสนอแนะของ DIA มาปรับปรุงเพ่ือพฒันาประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของ
บริษทัฯ ส าหรับแต่ละกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง 
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12.  รายการระหว่างกนั 
 

12.1 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 

 รายการระหว่างกนัของบริษทัฯมีลกัษณะเป็นความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเน่ืองจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินโดยเง่ือนไขของการท ารายการเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั กล่าวคือ
อตัราดอกเบ้ียใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามตน้ทุนของเงินทุนของผูใ้ห้กูร้วมทั้งผูใ้ห้กูม้ิไดม้ีการคิดค่าใชจ่้ายหรือค่าธรรมเนียมพิเศษเพ่ิม 

 
 รายการระหว่างกนัซ่ึงเป็นความช่วยเหลือทางการเงินหลกัดงักล่าวขา้งตน้ไดผ้่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯรวมทั้ง

ไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตามประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์เร่ืองหลกัเกณฑ์วิธีการและการเปิดเผยรายการเก่ียวโยงกนัของบริษทั
จดทะเบียน 

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

 
 บริษทัฯ พยายามให้มีรายการท่ีเก่ียวโยงกนัให้นอ้ยท่ีสุดหรือหลีกเลี่ยงการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  

รายการดงักล่าวอาจเกิดขึ้นไดเ้มื่อ บริษทัฯ ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีเมื่อถึงก าหนด  ทั้งน้ี หากบริษทัฯ มีการเขา้ท ารายการ
ระหว่างกนั (บริษทัฯ มีมาตรการการอนุมติัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั) ตามมติท่ีประชุมกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2552 เมื่อวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2552
อนุมติัให้รายการระหว่างกนั/รายการเก่ียวโยงกนั ของบริษทัฯ ตอ้งปฎิบติัดงัน้ี 
 

1. การให้ หรือ รับ ความช่วยเหลือทางการเงิน ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวโยงกัน  

 จ านวนเงิน  (1)     ขั้นตอน 
1.1 ตั้งแต่ 1 บาท ถึงนอ้ยกว่า 20 ลา้นบาท (ต่อคราว)   - เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย ์ทนัที            และ 
       (ประมาณ 1 ถึง 570,000.-เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ)  - ส่งเร่ืองให้ท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ืออนุมติั 

1.2 ตั้งแต่ 20 ลา้นบาท ขึ้นไป (ต่อคราว)   - เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยท์นัที   และ 
     ( ประมาณ 570,000.-เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ)  - ส่งเร่ืองให้ท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมติั และ 

- ส่งเร่ืองให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่ออนุมติั 
 

2. การส่ังซ้ือสินค้าหรือบริการ หรือเข้าท าสัญญาซ้ือขาย สัญญาบริการ สัญญาเข้าร่วมทุน สัญญาตัวแทน ฯลฯ   

จ านวนเงิน (1) (2)     ขั้นตอน 
2.1 ตั้งแต่ 1 ลา้นบาท แต่ไม่ถึง 20 ลา้นบาท   - เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพย ์ทนัที     และ 
      (ประมาณ28,000.-ถึง 570,000.-เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ) - อาจจะตอ้งเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ืออนุมติัดว้ยในบางกรณี 

   เช่น ไม่มีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป (ยกเวน้เช่าอสังหาฯไม่เกิน 3 ปี )หรือเก่ียวกบั    
  สินทรัพย ์/ บริการ 

2.2 ตั้งแต่ 20 ลา้นบาท ขึ้นไป    - เปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยท์นัที   และ 
(ประมาณ 570,000.-เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ)- ส่งเร่ืองให้ท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ืออนุมติั  และ 

- อาจจะตอ้งเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่ออนุมติัดว้ยในบางกรณี เช่น ไม่มี   
  เง่ือนไขการคา้ทัว่ไป หรือ เก่ียวกบัสินทรัพย ์/ บริการ 

 
(1)   เป็นจ ำนวนเงินท่ีอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินของกิจกำร และหรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ ซ่ึงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
(2)   ยกเว้นรำยกำรธุรกิจปกติ เช่น ซ้ือวัตถดิุบ ซ้ือวัสดุใช้ไปในกระบวนกำรผลิต ซ้ือ-ขำย สินค้ำคงเหลือ ฯลฯ 

ไม่จ ำเป็นต้องแจ้งหรือส่งรำยงำนให้ทรำบ แต่ถ้าเป็นการท ารายการต่อบุคคลที่เก่ียวโยงกัน จะต้องมีเง่ือนไขการค้าทั่วไปด้วย มิฉะนั้นต้องปฏิบัติ
ตำมขั้นตอนข้อ 2.1 หรือ 2.2 ไม่ว่ำจะมีมูลค่ำเท่ำไรกต็ำม 
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 ทั้งน้ีกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวนอกจากน้ี รายการระหว่างกนัต่างๆ ตอ้งไดรั้บ
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ดว้ย  รายการระหว่างกัน / รายการเก่ียวโยง ซ่ึงเขา้ข่ายตอ้งรายงานต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จะไดรั้บการรายงานตามเกณฑ์และประกาศตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการ และการเปิดเผยรายการเก่ียวโยงกนัของบริษทัจด
ทะเบียน 

 
 12.3 การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทย่อย 

 
 12.3.1รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
 

  บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการบริหารจดัการให้บริษทัยอ่ย และมีค่าใชจ่้ายจากการจา้งบริษทัยอ่ยด าเนินการบดย่อยหิน ส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 
 
                                                                                                                                                                                                            หน่วย : บาท 

 
  
 12.3.2 รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 
บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการให้บริษทัยอ่ยเช่าพ้ืนท่ี เพ่ือใชเ้ป็นท่ีท างาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 

 
                                                                                                                                                 หน่วย : บาท 

รายการ บริษัท ชลสิน จ ากัด 
บริษัท สกายคลิฟฟ์ 

จ ากัด 

บริษัท เพียวเนอร์จี ้   
จ ากัด 

บริษัท สวสัดีเอ็น
เนอร์ยี่โฮลดิง้ จ ากัด 

บริษัท ทีเอชแอล 
พาวเวอร์ จ ากัด 

บริษัท 89 แคปริคอร์น  
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

รายไดค้่าเช่า
พ้ืนท่ี 

127,200.00 1,028,400.00 25,600.00 24,000.00 24,000.00 420,000.00 

 
ราคาค่าเช่าพ้ืนท่ีตามสัญญาเช่า มีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกบัราคาตลาด 

 
  
 
 
 
 

รายการ 
บริษัท  
ชลสิน  
จ ากัด 

บริษัท  
สกายคลิฟฟ์  

จ ากัด 

บริษัท  
ทรัพยากร
สมุทร จ ากัด 

บริษัท  
89 แคปริ
คอร์น  

ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากัด 

บริษัท 
 ทีเอชแอล 
พาวเวอร์ 
จ ากัด 

บริษัท                       
สวัสดีเอ็นเนอร์

ยี่  โฮลดิง้ 

จ ากัด 

ความจ าเป็นและสมเหตุสมผล 

รายไดค้่า
บริหาร 

 
1,200,000.00 

 
240,000.00  240,000.00 

 
100,000.00 

 
100,000.00 

ค่าบริการก าหนดตามสัญญา
และมีความเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกบัราคาตลาด 

รายจ่ายค่าจา้ง
ยอ่ยหิน 

- 
 

  
  ค่าบริการก าหนดตามสัญญา

และมีความเหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกบัราคาตลาด 
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 12.3.3รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
 

รายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยส่วนใหญ่เป็นการให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่บริษทัย่อยและกู้ยืมเงินระยะยาวจากบริษัทย่อย โดยมี
สัญญาและขอ้ตกลงระหว่างกนัในประเด็นหลกัๆดงัน้ี  

ลกัษณะของสัญญา : เงินกูร้ะยะยาว 
เหตุผลของการกูย้ืม : เพื่อจดัสรรเงินทุนส าหรับโครงการของบริษทัยอ่ย 
อตัราดอกเบ้ีย : คิดท่ีอตัราตน้ทุนเฉลี่ยของดอกเบ้ียธนาคาร 
การเปิดเผยขอ้มูล : มีการรายงานไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ละผูถ้ือหุ้นตามรายการท่ีเกิดขึ้นทั้งรายไตรมาส  
และประจ าปี 
การอนุมติัด าเนินการ : มีการสอบทานจากผูส้อบบญัชี, ท่ีปรึกษากฎหมาย, คณะกรรมการตรวจสอบ และ  
                                                                                คณะกรรมการ บริษทัฯ ซ่ึงเห็นสมควรว่ารายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและ 
                                                                                สอดคลอ้งกบัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ บริษัท 89 แค
ปริคอร์น 

บริษัท ชลสิน 
จ ากัด 

บริษัท ทีเอชแอล 
พาวเวอร์ จ ากัด 

บริษัท สวสัดี เอ็น
เนอร์ยี่  โฮลดิง้ 

จ ากัด 

บริษัท 
เพียวเนอร์จี ้

จ ากัด 

บริษัท 
สกายคลิฟฟ์ 

จ ากัด 

บริษัท ทรัพยากร
สมุทร จ ากัด 

ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2563 

 
เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่ 
   เงินตน้  
   ดอกเบ้ียคา้งรับ 
   ลูกหน้ีอ่ืน 

 
 
 
 
 
 

63,132.80 

 
 
 
 

2,200,000.00 
               344.26 

9,411,327.21 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

44,540,402.58 
136,910.31 

41,350.40 

 
 
 

 
 
 

3,330,371.33 

 
 
 

                                                   
 
 

2,620,468.43 

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก 
   เงินตน้  
   ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
   เจา้หน้ีอ่ืน 

 
14,925,000.0 

- 
84,713.11 

 
 
 

1,284,000.00 

    
71,013,169.59 

1,975,167.72 
2,661,000.00 

 
 

 
 

ส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ความสัมพนัธ์/เก่ียวโยง สกายคลิฟฟ์ถือ

หุ้น 99.90% 
มีกรรมการ
และผูถ้ือหุ้น 
ร่วมกนั 

ถือหุ้น 88.19% 
มีกรรมการและผู ้
ถือหุ้นร่วมกนั 

ถือหุ้น 98.00% 
มีกรรมการและ
ผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

ถือหุ้น 58.80% 
มีกรรมการและ
ผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

ถือหุ้น 100% 
มีกรรมการ
และผูถ้ือหุ้น
ร่วมกนั 

ถือ 94.99% 
มีกรรมการและ
ผูถ้ือหุ้นร่วมกนั 

ถือหุ้น 99.99% 
มีกรรมการและผู ้
ถือหุ้นร่วมกนั 
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 12.4นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 

  บริษทัฯมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯท่ีผ่านมาบริษทัฯมีรายการระหว่างกนัเฉพาะกรณีท่ีมี
ความจ าเป็นเท่านั้นกล่าวคือการรับความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคตบริษทัไม่มีนโยบายท่ีจะท ารายการระหว่างกนัเวน้แต่เฉพาะรายการท่ีเขา้ข่าย
มีเหตุจ าเป็นเท่านั้นซ่ึงรายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการท่ีด าเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิมไม่มีรายการใดเป็นพิเศษไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทับริษทัย่อยบริษัทร่วมบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งและผูถ้ือหุ้น ส่วนนโยบายการก าหนดราคาระหว่างบริษทักับกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัก าหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดให้กบับุคคล/กิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

 
  การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันจะเป็นไปตามระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยรวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 
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รายงานทางการเงิน 
 

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของ บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย  และของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
บริษทั ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย        สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ 

ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ  มีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ค่าบริการรับจ้างขดุเหมืองในต่างประเทศ : ตามท่ีปรากฏในงบก าไรขาดทุน กลุ่มบริษทัแสดงรายไดร้วมในงบการเงิน
รวม เป็นจ านวนเงิน 396.00 ลา้นบาท และก าไรสุทธิ เป็นจ านวนเงิน 84.12 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากรายไดค้่าบริการรับจา้งขุดเหมืองใน
ต่างประเทศ เป็นจ านวนเงิน 246.04 ลา้นบาท เน่ืองจากรายไดค้่าบริการเป็นรายการท่ีมีนยัส าคญัต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
และเป็นธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นในต่างประเทศ ดงันั้นขา้พเจา้จึงระบุว่า การรับรู้รายไดค้่าบริการดงักล่าว เป็นเร่ืองท่ีมีนยัส าคญั ซ่ึงตอ้งให้
ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 
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วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าวมีดงัน้ี 

การรับรู้รายได้ค่าบริการรับจ้างขดุเหมืองในต่างประเทศ 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินความเหมาะสมและทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายไดค้่าบริการดงักล่าว และตรวจสอบ
เน้ือหาสาระโดยการสุ่มตัวอย่างรายการรายได้จากการให้บริการท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบระยะเวลาบัญชีเพ่ือ
ตรวจสอบกบัเอกสารประกอบรายการท่ีเก่ียวขอ้ง และสอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี ประกอบกบั
ไดวิ้เคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้บบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดขึ้นของรายการรายไดค้่าบริการตลอด
รอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป  

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของ บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี
ท่านอื่นในส านกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 29 
กุมภาพนัธ์ 2563 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีแสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินดงักล่าว ขา้พเจา้
ไม่ไดใ้ชวิ้ธีการตรวจสอบอ่ืนใดภายหลงัจากวนัท่ีในรายงานนั้น 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี ของกลุ่มบริษทั    (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซ่ึงคาดว่าจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบ
บญัชี  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อ
ขอ้มูลอื่น  

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  การอ่านและพิจารณาว่า
ขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอื่นมีการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสาร
เร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั เม่ือคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ           งบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้   ความเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด    เน่ืองจาก
การทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้   ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล  การแสดงขอ้มูลท่ีไม่
ตรงตามขอ้เทจ็จริง  หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การ
เปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท  าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
หรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูม้ีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ที่ส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้และประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายใน หากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ข้าพเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูม้ีหน้าที่ในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ี
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็น
อิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น 
ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 
 
 

                                                                                         
    (นายชยัยทุธ  องัศุวิทยา) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3885 

 
 
 
 

 
 
 
 

ส านกังาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 
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ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เร่ืองทั่วไป 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งขึ้นเป็นบริษทัจ ากดั ภายใตป้ระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยข์องประเทศไทยเม่ือวนัท่ี  7  มกราคม  2519 

ต่อมา บริษทัฯได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากัด เม่ือวนัท่ี 6 
มิถุนายน 2537 ท่ีอยู่ของส านกังานแห่งใหญ่คือ เลขท่ี 252/11 อาคารส านกังานเมืองไทย-ภทัร 1 ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก   เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษทัฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยและต่างประเทศโดยด าเนินธุรกิจหลกัในการท า
เหมืองแร่เหมืองหิน  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ รับจา้งขดุแร่ ขายสินแร่ และผลิต/จ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าทดแทน 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ้นอย่างต่อเน่ือง ท า
ให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึง
ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัติดตามความคืบหน้า
ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี
อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เม่ือสถานการณ์มีการ
เปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีรวมถึงการตีความหมายและแนวปฏิบติัการบญัชีท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในพระราชูปถมัภ์ โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้  าขึ้นตามแบบ
ก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงินส าหรับบริษทัมหาชนจ ากัด ท่ีก าหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  
 
งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
 
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ จดัท าขึ้นจากงบการเงินท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความใน
สองภาษาแตกต่างกนัให้ใชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

งบการเงินรวมจดัท าขึ้นโดยรวมงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของ บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั 
(มหาชน)  และบริษทัย่อย ซ่ึงจดัท าขึ้นโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกนั หลงัจากตดัยอดคงเหลือและรายการระหว่างกนัท่ีมี
นยัส าคญัออกแลว้ โดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี ; 
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      อตัราร้อยละของ 
      ยอดสินทรัพยข์อง  ยอดรายไดข้องบริษทั

ยอ่ย   อตัราร้อยละของการ    บริษทัยอ่ยท่ีรวมอยูใ่น  ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงิน
รวม   ถือหุ้นโดยบริษทัฯ    งบการเงินรวม  ส าหรับปี 

  ณ วนัท่ี   ลกัษณะธุรกิจ  ณ วนัท่ี   ส้ินสุดวนัท่ี 
  31 ธ.ค  31 ธ.ค.    31 ธ.ค  31 ธ.ค  31 ธ.ค  31 ธ.ค 

  2563  2562    2563  2562  2563  2562 

               
   บริษทั สกายคลิฟฟ์ 
จ ากดั 

 94.99  94.99  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  3.19  3.98      0.19  0.01 
               
    บริษทั ชลสิน จ ากดั  88.19  88.19  ด าเนินงานยอ่ยหินใน  5.79  6.13  (0.04)  11.93 
      เหมืองหินแอนดีไซต ์         
      ในพ้ืนท่ีประทานบตัร         
      ของบริษทัฯ         
           

 
    

   บริษทั ทรัพยากร  99.99  99.99  ส ารวจแหล่งแร่ดีบุก  0.20  0.22  -  - 
สมุทร จ ากดั      ในทะเลน ้าลึก         

               
    บริษทั 89 แคปริคอร์น-               
              ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั  

 94.91  94.91  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  13.88  14.53  1.63  5.21 
(บริษทัยอ่ยทางออ้ม)               

               
    บริษทั ทีเอชแอล **  -  98.00  ผลิตและขายไฟฟ้า

ทดแทน 

 -  0.23     (0.67)  0.02 
พาวเวอร์ จ ากดั               

               
   บริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ยี ่               
              โฮลดิ้ง จ ากดั**  -  58.80  ผลิตและขายไฟฟ้า

ทดแทน 

 -  14.11  16.47  7.49 
(บริษทัยอ่ยทางออ้ม)               

               
    บริษทั ทีเอชแอล   100.00  100.00  เหมืองแร่และพลงังาน  0.01  0.01  -  - 

เมียนมา จ ากดั               
               

 บริษทั เพียวเนอร์จ้ี จ ากดั  100.00  -  ผลิตและขายไฟฟ้า
ทดแทน 

 3.17  -  0.15  - 
               

 

**เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดท้  าสัญญาขายเงินลงทนุ ในบริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั (และบริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ยี่   โฮ
ลดิ้ง จ ากดั ทางออ้ม) ให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยก าหนดให้โอนอ านาจควบคุมของบริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั (และ
บริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั ทางออ้ม) ในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ดงันั้นในการน าเสนองบการเงินส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 จึงไดร้วมผลการด าเนินงาน ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในงบก าไรขาดทุนรวม และ ตดั
รายการสินทรัพย ์หน้ีสินและส่วนผูถื้อหุ้นทั้งหมด ของบริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั และ บริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั ออก
จากงบแสดงฐานะการเงินรวม ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 เป็นตน้ไป 
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1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

1.4.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่เร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรับปรุง  และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

(1)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที่ 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัที่ 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที่ 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที่ 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ
เก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผย
ขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัอย่างเป็นสาระส าคญั
เม่ือน ามาถือปฏิบติั 
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(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบบัท่ี 17 เร่ือง 
สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของ การรับรู้
รายการการวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่าและก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า  

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของ การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 

(3) แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สายพนัธ์ุใหม่ (COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความ
ไม่แน่นอนเก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคบัใช้ส าหรับการจัดท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี 

- เลือกท่ีจะไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

 - พิจารณาให้น ้าหนกัของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัสถานการณ์ COVID-19 เป็นน ้าหนกัท่ีนอ้ยในเทคนิคการประเมิน
มูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลระดบั 2 หรือ ขอ้มูลระดบั 3 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินเฉพาะท่ีเป็นตราสารหน้ี
ตามนิยามของตราสารหน้ีท่ีระบุไวใ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2563 
บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

108 
 

1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดป้รับปรุงมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัท่ี 10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น 

ฉบบัท่ี 38 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 

ฉบบัท่ี 6 เร่ือง การส ารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32 เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

ฉบบัท่ี 20 เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน 

ฉบบัท่ี 22 เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนรับจ่ายล่วงหนา้ 
 
 ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 1, ฉบบัท่ี 8, ฉบบัท่ี 10, ฉบบัท่ี 34,   

ฉบบัท่ี 37, ฉบบัท่ี 38, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3, ฉบบัท่ี 7 ,ฉบบัท่ี 9 จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญั   ต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั  ส่วนมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐาน    การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอืน่ๆ ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั  ดงันั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 
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1.5  นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

บริษทัฯ มีนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี; 

1.5.1 บริษทัฯ บนัทึกรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง  

ก) รายไดจ้ากการให้บริการ จะบนัทึกเป็นรายไดโ้ดยพิจารณาถึง ขั้นความส าเร็จของงาน 

ข) รายได้จากการขายจะบันทึกเป็นรายได้เม่ือได้โอนอ านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ                     
เม่ือมีการส่งมอบสินคา้ ยกเวน้กรณีท่ีเป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้ท่ีรับจา้งผลิตตามค าส่ังท่ีก าหนดเป็นพิเศษ
ของลูกคา้ จะรับรู้รายไดโ้ดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

ค) ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ง) เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล  

1.5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ยเงินสด และเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์และกระแสรายวนั
และเงินฝากประจ าไม่เกิน 3 เดือน ท่ีไม่ติดภาระค ้าประกนั 

1.5.3 สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ีย) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 

1.5.4 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะบริษทัแสดงวิธีราคาทุน บริษทัฯ ตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนโดย
พิจารณาจากมูลค่าสุทธิตามบญัชี (Net Book Value) และปัจจยัอื่นประกอบ 

1.5.5 การรวมธุรกิจ 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือเม่ือการควบคุมถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ี
เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนท่ีผนัแปรจากการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้น
และมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้น ท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่ม
บริษทั  วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการ
ระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ในผูถู้กซ้ือ
ก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในงบก าไร
ขาดทุน 

บริษทัฯ รับรู้ค่าความนิยม ณ วนัท่ีซ้ือโดย 

- มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ บวก 

- มูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัของผูถู้กซ้ือ บวก 

- มูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือของส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ (หากเป็นการรวม
ธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ หกั 
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- มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมา 

เม่ือรวมสุทธิขา้งตน้เป็นผลบวก บริษทัฯ จะบนัทึกเป็นค่าความนิยม ถา้ผลรวมสุทธิขา้งตน้เป็นยอดติดลบจะบนัทึก
เป็นก าไรจากการซ้ือทนัทีในงบก าไรขาดทุน 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนั ซ่ึง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ณ วนัซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในบริษทัท่ีถูกซ้ือวดัมูลค่าตามมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือ
ตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ ถือเป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดขึ้น เช่น 
ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ เป็นตน้ 

1.5.6 รายจ่ายในโครงการเหมืองหินแอนดีไซตร์อตดับญัชี 

รายจ่ายในโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์รอตดับญัชี ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการยื่นขอประทานบตัรเหมืองหิน 
ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาโครงการ และค่าใชจ้่ายในการส ารวจและพฒันา ตดับญัชีโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 25 ปี 

1.5.7 รายจ่ายในโครงการรับจา้งขุดแร่ดีบุกในประเทศเมียนมาร์รอตดับัญชี รายจ่ายในโครงการรับจา้งขุดแร่ดีบุกใน
ประเทศเมียนมาร์รอตดับญัชีประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการจดัเตรียมพ้ืนท่ี ปรับพ้ืนท่ีเพ่ือการบริหารเหมืองแร่ตาม
สัญญา ตดับญัชีโดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 11 ปี 

1.5.8 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ท่ีดิน แสดงในราคาทุน 

อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 

ค่าเส่ือมราคา ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

  ปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน  10 

อาคาร อาคารชัว่คราว  10 - 20 

ค่าอุปกรณ์เคร่ืองจกัร  25 

เคร่ืองตกแต่งและอปุกรณ์ส านกังาน  3 - 10 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  5 - 15 

ยานพาหนะ  5 

อื่น ๆ  5 -10 

1.5.9 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายสะสม และตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ใชง้านโดยประมาณเป็นเวลา 3 ปี 
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1.5.10 สัญญาเช่า 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ณ วนัท่ีเร่ิมสัญญา กลุ่มบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือโดยสัญญาเช่าจะ
เป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุได้
ส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทท่ีเป็นผู้เช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก ส าหรับสัญญาเช่า ท่ีก่อนหนา้จดัประเภทเป็น

สัญญาเช่าด าเนินงาน เร่ืองสัญญาเช่า ผูเ้ช่าตอ้งวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการเป็นรายสัญญา โดยเลือกวิธี จ า นวน

เท่ากบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายล่วงหน้าหรือคา้งจ่ายซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวนัท่ีน ามาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก  

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่า
เส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า
เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อน
วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิง  จะถูกโอนให้แก่กลุ่ม
บริษทัเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุสัญญาเช่าแลว้แต่วนั
ใดจะเกิดขึ้นก่อน 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน  ท่ีตอ้งจ่ายตาม

สัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 

หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพ่ิมขึ้นโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจาก

หน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชี

ของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

- การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึง การจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ 

- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่า

เร่ิมมีผล 

- จ านวนเงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

- ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 
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- การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกในการ

ยกเลิกสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือ
สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

การถือปฏิบติัคร้ังแรก 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรก โดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่
ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ  

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2562 

- สัญญาเช่าการเงิน 

สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า ถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า  หรือมูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจา่ยตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่า หกั
ค่าใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของ
สัญญาเช่า หากไม่มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะเป็นเจา้ของสินทรัพยเ์ม่ืออายุ สัญญาเช่าส้ินสุดลง
ผูเ้ช่าตอ้งตดัค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยใ์ห้หมดภายในอายสัุญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์แลว้แต่อายใุดจะส้ัน
กว่า 

- สัญญาเช่าด าเนินงาน 
สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้ห้เช่าจะถูกจดัเป็นสัญญาเช่า
ด าเนินงาน โดยบริษทัจะบนัทึกการจ่ายช าระค่าเช่าภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอด
ระยะเวลาของอายขุองการเช่า 

1.5.11 รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ  

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกบญัชีเป็นเงินบาท ตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนยอด
คงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัส้ินปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียนถวั
เฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยรั์บซ้ือและขาย ณ วนันั้น ตามล าดบั ก าไรหรือขาดทนุจากการแปลงค่าดงักล่าว ไดร้วมอยูใ่นงบ
ก าไรขาดทุน 

1.5.12 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อคา้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  
ส าหรับตราสารทุนท่ีมีวตัถุประสงคอ์ื่น วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือ ผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  กรณีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น  ผลก าไร (ขาดทุน) สะสมจากการวดั
มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงัก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
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หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัประเมินข้อมูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทัใชวิ้ธีทัว่ไป (General approach) 

หรือวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ขึ้นอยู่กับความเป็น

สาระส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

การถือปฏิบัติคร้ังแรก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัอยา่งเป็นสาระส าคญัเม่ือน ามา
ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563   

1.5.13 ผลประโยชน์พนกังาน 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และ
ผลประโยชน์อื่นๆ เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือเกิดรายการ 

เงินชดเชยเม่ือออกจากงานของพนกังานตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศไทย บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในส่วน
ของก าไรขาดทุนตลอดอายุการท างานของพนกังาน ภาระผูกพนัของบริษทัและบริษทัย่อยเก่ียวกบัผลประโยชน์
พนกังานหลงัออกจากงานน้ีค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดยใชวิ้ธีคิดลด 
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดขึ้นจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากท่ี
ประมาณไว ้

บริษทัฯ และบริษทัย่อยรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดขึ้นในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในงวดท่ีเกิดรายการ 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือบริษทัฯ และบริษทัย่อยแสดงเจตนาผกูพนัอย่างชดัเจนเก่ียวกบัการ
เลิกจา้งและไม่มีความเป็นไปไดท่ี้จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้งการเลิกจา้งก่อนวนัเกษียณตามปกติ
หรือการสนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในงบก าไรขาดทุนทนัทีท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการแกไ้ขโครงการ
หรือลดขนาดโครงการ หรือเม่ือรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 

1.5.14 ภาษีเงินได ้

บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินไดโ้ดยค านวณจากก าไรสุทธิทางภาษีตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายหรือรับช าระโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัรายการในปีก่อนๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึก โดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน และจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราว การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่
การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีหรือก าไรทางภาษี  และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ย และกิจการร่วมคา้ หากเป็นไปไดว่้าจะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราว เม่ือมีการกลบัรายการโดยอิงกบักฎหมายท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีจะหักกลบรายการไดต้่อเม่ือ มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะหักกลบรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้
ปัจจุบนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเรียกเก็บภาษีเงินไดจ้ากหน่วยงานจดัเก็บภาษีเดียวกนัและเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือ
หน่วยภาษีต่างกนั แต่มีความตั้งใจท่ีจะช าระโดยการสุทธิหน้ีสินภาษีเงินไดปั้จจุบนัและสินทรัพยภ์าษีเงินไดปั้จจุบนั 
โดยการหกักลบหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

1.5.15 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชดุ้ลยพินิจ และการประมาณ
การผลกระทบของเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและการ
เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณ
การไว ้

การประมาณการและใชดุ้ลยพินิจ ไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ใน
อดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น  

การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

1. ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินคา้คงเหลือโดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บนั้น พิจารณาจาก
ราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ้่ายในการขายสินคา้นั้น  

2. ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

บริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยเม่ือฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานาน หรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการ
ด้อยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น 
จ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
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3. คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ
ในการประเมินผลของแต่ละคดีท่ีถูกฟ้องร้อง  และเช่ือมัน่ว่าคดีใดจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ไดบ้นัทึก
ประมาณการหน้ีสินของคดีดงักล่าวนั้น ณ วนัท่ีในงบการเงิน 

1.5.16 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 

2. การด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

2.1 บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ก. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งด าเนินการกับบริษัทฯ กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงิน
และการด าเนินงาน 

ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลท”) ไดก้ าหนดให้บริษทัฯ เขา้ข่ายตอ้งปรับปรุงฐานะการเงินและ  การ
ด าเนินงาน ระยะท่ี 1 (NC ระยะท่ี 1) พร้อมทั้งขึ้นเคร่ืองหมาย NC (Non-compliance) ตั้งแต่วนัท่ี 9 ธันวาคม 2554 และ
ยงัคงขึ้นเคร่ืองหมาย SP (Suspension) ห้ามซ้ือหรือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตลท. ไดใ้ห้เวลาบริษทัฯ ปรับปรุงฐานะ
การเงินและการด าเนินงานเป็นเวลา 3 ปี 

ทั้งน้ี ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนดระยะเวลาการฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั ท่ีเขา้ข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็น 
2 ช่วง คือ (1) ช่วงด าเนินการแกไ้ขให้เหตุเพิกถอนหมดไป และ (2) ช่วงด าเนินการให้มีคุณสมบติั เพ่ือกลบัมาซ้ือขาย
ได ้(Resume Stage) 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดข้ยายระยะเวลาการแกไ้ขพน้เหตุเพิกถอนออกไปถึง
วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ต่อมา บริษทัฯ ไดข้อขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี  ซ่ึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดข้ยาย
ระยะเวลาการแก้ไขพน้เหตุเพิกถอนออกไปถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2561  และเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม  2561 ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดป้ระกาศให้ บริษัทฯ อยู่ในกลุ่มบริษทัท่ีแกไ้ขเหตุเพิกถอนไดแ้ลว้ และให้เขา้สู่ช่วง
ด าเนินการให้มีคุณสมบัติเพ่ือกลบัมาซ้ือขาย (Resume Stage) โดยให้เวลาด าเนินการในขั้นตอนดงักล่าวจนถึง 31 
มีนาคม 2563 ต่อมาวนัท่ี 2 เมษายน 2563 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้แจ้งให้เวลาแก่บริษทัฯ ในการ
ด าเนินการให้มีคุณสมบติัเพ่ือกลบัมาซ้ือขาย (Resume Stage)  จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ และวนัท่ี 1 มีนาคม 2564 บริษทัฯ ไดย้ื่นหนงัสือถึงตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเพื่อขอ
ขยายระยะเวลาด าเนินการให้มีคุณสมบติัเพ่ือกลบัมาซ้ือขาย ต่อมาเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2564 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดแ้จง้ขยายระยะเวลาด าเนินการไปจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

ข.การฟ้ืนฟูกิจการบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 

เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 ศาลลม้ละลายกลางมีค าส่ังให้ฟ้ืนฟูกิจการของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทั”) ตามค าร้องของบริษทัฯ โดยศาลลม้ละลายกลางไดต้ั้งบริษทัเป็นผูท้  าแผน  

เม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 และวนัท่ี 28 มีนาคม 2559 บริษทัฯ ไดช้ าระเงินงวดท่ี 1  และงวดท่ี 2 ถึง งวดท่ี 5 ให้แก่เจา้หน้ี
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ ทุกรายทุกกลุ่มซ่ึงถือไดว่้าเป็นการช าระหน้ีเสร็จส้ินตามแผนฟ้ืนฟูกิจการฯ 
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เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 บริษทัฯ ไดย่ื้นค าร้องขอยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 

90/70 วรรคแรก ศาลไดไ้ต่สวนค าร้องครบถว้นแลว้ ทั้งน้ีในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 ศาลลม้ละลายกลางมีค าส่ังให้
ยกเลิกการฟ้ืนฟูกิจของบริษทัฯ มีผลให้ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีอ านาจจดัการกิจการและทรัพยสิ์นของ  บริษทัฯ ต่อไป  
และให้ยกค าร้องอ่ืนๆ ท่ีคา้งในศาลลม้ละลายกลางทั้งหมด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จ านวนเงินท่ีบริษทัฯ ไดว้างต่อส านกังานวางทรัพย ์กรมบงัคบัคดี มีจ านวนเงิน  333.46 ลา้น
บาท เท่ากบัจ านวนเงินสูงสุดท่ีเจา้หน้ีอีก 1 รายย่ืนขอรับช าระหน้ีซ่ึงยงัรอการพิจารณาของศาล ในจ านวนเงินท่ีเจา้หน้ี
พึงไดรั้บ และหากผลท่ีสุด เจา้หน้ีไดรั้บช าระเงินไม่เต็มตามจ านวนเงินท่ีบริษทัฯ ไดว้างไว ้ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯจะ
ไดรั้บการเงินคืนและจะบนัทึกรับรู้เป็นก าไรจากการฟ้ืนฟูกิจการ  

2.2 บริษัท สกายคลิฟฟ์ จ ากัด 

“สกายคลิฟฟ์” จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2533 ด าเนินธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์“สกายคลิฟฟ์” ไดศึ้กษา
วางแผนธุรกิจในการลงทุนอสังหาริมทรัพย ์และไดพ้ิจารณารายละเอียดโครงการจดัสรรท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
โดยค านึงถึงความเหมาะสมในการท าธุรกิจ จึงไดล้งทุนใน บริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ในสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 99.90 เป็นเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 317.53 ลา้นบาท 

2.3 บริษัท 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 

“89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท์” จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ด าเนินธุรกิจพฒันา อสังหาริมทรัพย ์
ส านกังานใหญ่ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 15 ถนนปฏิพทัธ์ิ ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัภูเก็ต 

ปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการท าโครงการท่ีมีช่ือว่า “THE BAY” ท่ีจงัหวดัภูเก็ต ซ่ึงเป็นโครงการอาคารพาณิชยแ์ละบา้นแฝด 
จ านวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 405.28 ลา้นบาท โดยเร่ิมส่งมอบในเดือน มิถุนายน 2558  
ณ 31 ธนัวาคม 2563 ไดส่้งมอบโครงการแลว้คิดเป็นร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ 
 

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ไดมี้มติใหบ้ริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท ์
จ ากดั ด าเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษทัโดยลดมูลค่าหุ้นจากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็น หุ้นละ 97 บาท ท าใหทุ้นจด
ทะเบียนจากเดิม 315,000,000 บาท ลดลงเหลือ 305,550,000 บาท ส าหรับวตัถุประสงคใ์นการลดทนุเพื่อโอนส่วนเกิน
ทุนและการลดทนุไปชดเชยขาดทุนสะสม  และบริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ไดด้ าเนินการจดทะเบียน
ลดทุนแลว้เสร็จ เม่ือวนัท่ี 18 มิถนุายน 2563 

2.4 บริษัท ทรัพยากรสมุทร จ ากัด 

“ทรัพยากรสมุทร” จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2524 ด าเนินธุรกิจเหมืองแร่ดีบุกในทะเลไดย้ื่นค าขอประทานบตัร
เหมืองแร่ดีบุกขนาดใหญ่นอกชายฝ่ังทะเลอนัดามนั ครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 50,000 ไร่  

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29.5 ในขณะน้ีมีขอ้พิพาทระหว่างบริษทัฯ (ทุ่งคา) กบัอดีตกรรมการ (นายโรนลัด์
อ้ึง วาย ชอย) และบริษทัท่ีเคยเก่ียวขอ้งกนั (สินธนาโฮลดิ้งส์ และ ซีโน แพค ดิเวลลอปเมน้ท)์ รวมสามราย ในประเด็น
สิทธิของใบหุ้นของ “ทรัพยากรสมุทร” 
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2.5 บริษัท ชลสิน จ ากัด 

“ชลสิน” จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2527 เพื่อด าเนินธุรกิจเหมืองแร่ทองค า ท่ีต าบลโต๊ะโม๊ะ อ าเภอสุคีริน จงัหวดั
นราธิวาส ต่อมาเน่ืองจากตน้ทุนในการท าเหมืองสูงขึ้น ประกอบกบัเหตุการณ์ไม่สงบในพ้ืนท่ีท าให้กิจการเร่ิมไม่คุม้
ค่าท่ีจะด าเนินการต่อ “ชลสิน” จึงหยุดด าเนินการเหมืองทองค าดงักล่าว และไดค้ืนสิทธิในประทานบตัรให้แก่ภาครัฐ
แลว้ 

ตั้งแต่หยุดด าเนินกิจการเหมืองทองค าโต๊ะโม๊ะ“ชลสิน” ไดโ้อนยา้ยเคร่ืองจกัรส่วนส าคญัท่ีใชใ้นการบดย่อยหินจาก
เหมืองโต๊ะโม๊ะมายงัเหมืองหินท่ีจงัหวดัสระบุรีของบริษทัฯ (“ทุ่งคา”) ปัจจุบนั “ชลสิน” ด าเนินธุรกิจโรงงานย่อยหิน 
ในจงัหวดัสระบุรีโดยเป็นผูรั้บจา้งยอ่ยหินแอนดีไซตข์องบริษทัฯ  

2.6 บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากัด และบริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จ ากัด 

บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ 

“ทีเอชแอล พาวเวอร์” จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 ด าเนินธุรกิจประกอบกิจการโรงงานผลิตและส่ง
พลงังานไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน เช่น พลงังานลม พลงังานน ้ า พลงังานขยะ เพ่ือขายส่งและขายปลีกให้แก่บุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล เอกชน รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าเป็นตน้ 

ในเดือน กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ  ใน
การด าเนินการซ้ือหุ้นในบริษทั สวสัดี เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั จากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ในสัดส่วนร้อยละ 60 
ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 100 ลา้นบาท)ในเดือน เมษายน 2562 บริษทัฯไดช้ าระเงินค่าหุ้นส่วนท่ีเหลือ 
จ านวน 35 ลา้นบาท  และไดรั้บโอนหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ มีผลท าให้บริษทั ( “สวสัดี”) ดงักล่าวเป็นบริษทัย่อย 
(ทางออ้ม) ของบริษทัฯ 

บริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จ ากัด 

บริษทั สวสัดี เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั (“สวสัดี”) จดทะเบียนเม่ือวนัท่ี  15 สิงหาคม 2556 ทุนจดทะเบียน 100 ลา้น
บาท ประกอบธุรกิจงานท่ีปรึกษาเก่ียวกบัระบบพลงังานทดแทน การก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา  

วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 “สวสัดี” ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือจ าหน่ายไฟฟ้า
ภายใต้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย ์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์         
ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 (สหกรณ์การเกษตร พูนสุข จ ากดั จงัหวดัชุมพร) โดยมีขนาดก าลงัการผลิต ไม่เกิน 5 เมกะ
วตัต์ สถานท่ีตั้งโครงการอยู่ท่ี อ  าเภอพะโต๊ะ จงัหวดัชุมพร ต่อมาวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 “สวสัดี” ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน  และเม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2561 สามารถจ่าย
ไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) และเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2562  “สวสัดี”  ไดผ้่านการทดสอบคุณภาพไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แลว้ “สวสัดี” ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน เม่ือวนัท่ี 18 กรกฏาคม 2561 โดยคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนได ้ออกบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 61-0843-1-00-1-0 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 ประเภท
กิจการท่ีส่งเสริมประเภท 7.1.1.2 กิจการพลงังานไฟฟ้า หรือพลงังานไฟฟ้า และไอน ้าจากพลงังานหมุนเวียน ยกเวน้
ขยะ หรือเช้ือเพลิงจากขยะ ซ่ึงบริษทั ไดรั้บสิทธิประโยชน์ และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นบตัร
ส่งเสริมการลงทุน (ตามหมายเหตุขอ้  26 ) 
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ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 1.3 ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทัฯไดท้  าสัญญาขาย และโอนอ านาจควบคุม ใน
บริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั (และบริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั บริษทัยอ่ยทางออ้ม) ให้กบับริษทัท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงแลว้ 

2.7 บริษัท ทีเอชแอล เมียนมา จ ากัด 

เน่ืองจากบริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปด าเนินการส ารวจเหมืองแร่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า เพื่อให้ไดสิ้ทธิครอบครอง
ท่ีดินในการส ารวจและท าเหมืองแร่ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2561 วนัท่ี 9 สิงหาคม 2561 จึงมีมติให้
จดัตั้งบริษทัย่อยช่ือ บริษทั ทีเอชแอล เมียนมา จ ากดั ในสาธารณรัฐสหภาพพม่า เพื่อประกอบธุรกิจเหมืองแร่ และ
พลงังาน โดยไดจ้ดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม  2561 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 เหรียญสหรัฐ บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้น
ร้อยละ 100 และ ณ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดช้ าระค่าหุ้นไปแลว้เป็นจ านวนเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐ 

2.8 บริษัท เพยีวเนอร์จี ้จ ากัด 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ท่ีการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 7/2563 มีมติให้จดัตั้งบริษทั เพียวเนอร์จ้ี จ ากดั โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนในธุรกิจดา้นพลงังานทางเลือก ซ่ึงผูถื้อหุน้ประกอบดว้ยบริษทัทุง่คาฮาเบอร์ จ ากดั(มหาชน) 
ถือหุ้น 70% บริษทั สกายคลิฟฟ์ จ ากดั ถือหุ้น 15% และ บริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ถือหุ้น 15%  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี วนัท่ี 27 สิงหาคม 2563 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั เพียวเนอร์จ้ี จ ากดั ส านกังานเลขท่ี 252/11 
ชั้น 7 อาคารเมืองไทย-ภทัร 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 5 ลา้น
บาท แบ่งเป็น หุน้สามญัจ านวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยมีสัดส่วนผูถื้อหุน้เป็นไปตามมติท่ีประชุม
ก าหนด 

3. กิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2563 กิจการท่ีถูกควบคุมโดยบริษทัฯ หรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 

ช่ือบริษทั   ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์  สัดส่วนการถือหุ้น(%) 

บริษัทย่อย        

บริษทั สกายคลิฟฟ์ จ ากดั (สกายคลิฟฟ์)   พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั  94.99 
บริษทั ชลสิน จ ากดั (ชลสิน)   ธุรกิจบดยอ่ยหิน  ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั  88.19 

บริษทั ทรัพยากรสมุทร จ ากดั (ทรัพยากรสมุทร)   ธุรกิจเหมืองแร่ดีบุกในทะเล  ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั  99.99 

บริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั    พฒันาอสังหาริมทรัพย ์  ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั  94.91 

       (ผา่นสกายคลิฟฟ์) 
บริษทั ทีเอชแอล เมียนมา จ ากดั   เหมืองแร่และพลงังาน  ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั  100.00 

บริษทั เพียวเนอร์จ้ี จ ากดั   ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าทดแทน  ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั  100.00 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง        

บริษทั คลีน แพลนน่ิง จ ากดั   บริหารและก าจดัส่ิงปฏิบติัและ
บ าบดัน ้า 

 ถือหุ้น  19.00 

(ผา่นเพียวเนอร์จ้ี) 
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บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน        

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล   -  กรรมการและผูถื้อหุ้น   

นายประสิทธ์ิ ฤกษป์ระทุมรัตน ์   -  ผูถื้อหุ้นบริษทัยอ่ย   

        

ช่ือบริษทั   ประเภทธุรกิจ  ลกัษณะความสัมพนัธ์  สัดส่วนการถือหุ้น(%) 

กิจการท่ีเคยเกี่ยวข้องกัน        

บริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั*   ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าทดแทน  ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั  98.00 

บริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั*   ผลิตและขายไฟฟ้าทดแทน  ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกนั  58.80 

       (ผา่นทีเอชแอล พาวเวอร์) 

*ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 1.3 ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทัฯไดท้  าสัญญาขาย และโอนอ านาจควบคุม ในบริษทั ที
เอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั (และบริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั บริษทัยอ่ยทางออ้ม) ให้กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่ง
หน่ึงแลว้ 

 
รายการบัญชีกับกิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯโดยการถือหุ้นและการมีผูถื้อหุ้น 
และ/หรือกรรมการร่วมกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขและเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯกบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัโดยสรุปไดด้งัน้ี 

3.1 รายการธุรกิจกบักิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจรระหว่างกนัท่ีส าคญักบับริษทัย่อย (ซ่ึงไดต้ดัออกแลว้ในการจดัท างบการเงินรวม) และ บุคคล
หรือบริษทัท่ีเก่ียวข้องกัน(เก่ียวข้องกันโดยการถือหุ้นและ/หรือมีกรรมการบางส่วนร่วมกัน) รายการดังกล่าวท่ีมี
สาระส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 
 

  พนับาท   

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั   
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
  2563  2562  2563  2562  นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย :-        

รายได้        

รายไดค้่าเช่า  -  -  1,563  2,241  ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริการ

ส่วนกลาง 

 -  -  807  1,090  ราคาตามสัญญา 
รายไดค้่าบริหารงาน  -  -  1,880             5,016 

7,86010,408   
15,704   
11,556 

 ราคาตามสัญญา 
ค่าใช้จ่าย           
ดอกเบ้ียจ่าย  -  -  3,993             3,292  อตัราดอกเบ้ียจริงถวัเฉล่ีย 
          ซ่ึงบริษทัผูใ้ห้กูมี้ตน้ทุน 
ค่าจา้งยอ่ยหิน  -  -  -  14,064  ตามสัญญา 

3.2 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร   
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ค่าตอบแทนผูบ้ริหารประกอบดว้ย เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผูบ้ริหารส าหรับ            ปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี  

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

     2563  2562  2563  2562 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน  13,320  14,719  13,320                15,231 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  31,569  31,569  23,570  23,569 

รวม 44,889  46,288  36,890 9 38,800 

 

ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ และหนี้สินท่ีมีกบับริษทัย่อย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และบริษทัท่ีเคยเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงเป็น
ส่วนหน่ึงในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.3 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน – กิจการและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 พนับาท   
 งบการเงินรวม  นโยบายการคิด 

 31 ธนัวาคม 
2562  เพ่ิมขึ้น  ลดลง  

31 ธนัวาคม 
2563 

 ตน้ทุนระหว่าง
กนั 

          

กรรมการบริษทัยอ่ย 909  -  (909)  -  - 
 909  -  (909)  -   
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 พนับาท   

 งบการเงินเฉพาะบริษทั  นโยบาย
การคิด  31 ธนัวาคม  

2562 

          31 ธนัวาคม 

 2563 

 ตน้ทุน 

  เพ่ิมขึ้น  ลดลง   ระหว่าง
กนั บริษทัยอ่ย          - 

- ชลสิน 10,984  1,877  (3,449)  9,412   

- สกายคลิฟฟ์ 12,578  2,811  (12,059)  3,330   

-ทรัพยากรสมุทร 2,620  -  -  2,620   

- 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท ์ 334  308  (578)  64   

-ที เอช แอล พาวเวอร์ 991  144  (1,135)  -   

-สวสัดีเอน็เนอร์ยี ่ 800  144  (944)  -   

-เพียวเนอร์จ้ี -  41  -  41   

รวม 28,307  5,325  (18,165)  15,467   

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ -  -  -  -   

สุทธิ 28,307  5,325  (18,165)  15,467   

 

3.4 เงินให้กูยื้มระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

 พนับาท   

 งบการเงินเฉพาะบริษทั  นโยบายการ
คิด 

 31 ธนัวาคม  
2562 

  

เพ่ิมขึ้น  

  

ลดลง  

 31 ธนัวาคม 

 2563 

 ตน้ทุนกูย้ืม 

ระหว่างกนั 

บจ.ที เอช แอล พาวเวอร์ -เงินตน้ 8,075  3,175  (11,250)  -  2.00% 
-ดอกเบ้ีย 29  58  (87)  -   

รวม 8,104  3,233  (11,337)  -   
 
 

 

        
 
 
 

 
 บจ.ชลสิน                      -เงินตน้ -  2,200  -  2,200  2.00% 

-ดอกเบ้ีย -  -  -  -   

รวม -  2,200  -  2,200   
 รวมเงินให้กูยื้มระยะส้ัน 8,104  5,433  (11,337)  2,200   

 

ยอดคงเหลือของเงินกูยื้มระยะส้ันดงักล่าวมีก าหนดช าระ ภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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3.5 เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 พนับาท   

 งบการเงินรวม  นโยบายการ
คิด 

 31 ธนัวาคม  
2562 

  

เพ่ิมขึ้น  

  

ลดลง  

 31 ธนัวาคม 

 2563 

 ตน้ทุนกูย้ืม 

ระหว่างกนั 

บจ.คลีนแพลนน่ิง            -เงินตน้ -  53,164              
53,164               
53,164  

 -  53,164              
53,164               
53,164  

 7.97% 
-ดอกเบ้ีย -  687                   

687  
 -  687                   

687  
  

รวม -  53,851              
53,851  

 -  53,851              
53,851  

  

 
 

 

        
 
 
 

 
  พนับาท   

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  นโยบายการ
คิด 

 31 ธนัวาคม  
2562 

  

เพ่ิมขึ้น  

  

ลดลง  

 31 ธนัวาคม 

 2563 

 ตน้ทุนกูย้ืม 

ระหว่างกนั 

บจ.เพียวเนอร์จ้ี              -เงินตน้ -  49,440                

49,440 

 (4,900)  44,540  2.0% 
                                      -ดอกเบ้ีย -  137  -  137   

                                รวม -  49,577  (4,900)  44,677   

          

บจ.คลีนแพลนน่ิง            -เงินตน้ -  3,724                
3,724                 
3,724                 

3,724 53,164               
53,164  

 -  3,724                
3,724                 
3,724                 

3,724 53,164               
53,164  

 7.97% 

-ดอกเบ้ีย -  73                   
687  

 -  73                   
687  

  

รวม -  3,797              
53,851  

 -  3,797              
53,851  

  

รวมเงินให้กูย้ืมระยะยาว -  53,374 
53,851  

 (4,900)  48,474    

 
 

 

        
 
 
 

 
 

บริษทัฯ ไดท้  าขอ้ตกลงใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัยอ่ย (บจ.เพียวเนอร์จ้ี) ในวงเงินไม่เกิน 120 ลา้นบาท ก าหนด
ช าระภายใน 5 ปี นบัจากวนัท่ีบนัทึกขอ้ตกลง คิดดอกเบ้ียในอตัรา ร้อยละ 2 ต่อปี  ต่อมาบริษทัยอ่ย (บจ.เพียวเนอร์จ้ี) ไดใ้ช้
เงินกูย้ืมดงักล่าวใหบ้ริษทั คลีนแพลนน่ิง จ ากดั กูยื้ม ในวงเงินไม่เกิน 120 ลา้นบาทโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชใ้นการลงทุน
ในโครงการโรงงานไฟฟ้าชุมชน เทศบาลนครแม่สอด จงัหวดัตาก เงินกูด้งักล่าวมีหลกัประกนัเป็นท่ีดินตามหนงัสือรับรอง
การท าประโยชน์ พร้อมส่ิงก่อสร้างท่ีมีอยูแ่ลว้และท่ีจะมีขึ้นในภายหนา้ของบริษทัคลีน แพลนน่ิง จ ากดั โดยมีก าหนดช าระ
คืนภายในเดือนตุลาคม 2565 
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3.6 เจา้หน้ีการคา้ – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 ธนัวาคม         31 ธนัวาคม 
 2562  เพ่ิมขึ้น   ลดลง   2563 

        
บริษทัยอ่ย - ชลสิน 12,567  -  (12,567)  - 

 12,567  -  (12,567)  - 

 

3.7 เจา้หน้ีอ่ืน   – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะบริษทั 

 31 ธนัวาคม         31 ธนัวาคม 
 2562  เพ่ิมขึ้น   ลดลง   2563 

        
บริษทัยอ่ย - ชลสิน 34  1,473  (223)  1,284 

 34  1,473  (223)  1,284 

       
 

3.8 เงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 

 
 

 
พนับาท  

 

 
งบการเงินเฉพาะบริษทั  นโยบายการคิด 

 พนับาท   

 งบการเงินรวม  นโยบายการคิด 
 31 ธนัวาคม  

2562 

  

เพ่ิมขึ้น  

  

ลดลง  

 31 ธนัวาคม 
 2563 

 ตน้ทุนกูย้ืม 

ระหว่างกนั 

กรรมการ ของ          

- บจ.สวสัดีเอนเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง 
35 

6 

 -  (35)  - 
 - 

- บจ.89แคปริคอร์น ดีเวลอป
เมน้ท-์  

 917  (756)  167  - 

- บจ.สกายคลิฟฟ์ -  750  (750)  -  - 

- 
 
 
 
 

- บมจ.ทุง่คาฮาเบอร์ 
1,500  17,750  (10,950)  8,300 

 

รวม 1,541  19,417  (11,741)  8,467  
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 31 ธนัวาคม            31 ธนัวาคม  ตน้ทุนกูย้ืม 
 2562  เพ่ิมขึ้น   ลดลง   2563  ระหว่างกนั 

- บจ.ทีเอชแอล เมียนมา - เงินตน้            1,257                  -     -           1,257  
 

                                     -ดอกเบ้ีย                 13  25                  -                   38   2.0% 

รวม 1,270  25  -  1,295 

 

 

กรรมการ ของ        
 

- บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์            1,500            21,250          (14,450)  8,300  - 
รวม 2,770  21,275  (14,450)  9,595  

         

         
         

3.9 เงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

 

 

 

 

 พนับาท   

 งบการเงินเฉพาะบริษทั  นโยบายการ 

 31 ธนัวาคม         31 ธนัวาคม  คิดตน้ทุนกูย้ืม 

 2562  เพ่ิมขึ้น    ลดลง      2563  ระหว่างกนั 

บริษทัยอ่ย          

บจ.สกายคลิฟฟ์ – เงินตน้ 73,678  7  (11)  73,674  2.00-15.00%ต่อปี 

– ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 517             367  3,092  (1,634)  1,975             

367 

  

 74,195  3,099  (1,645)  75,649   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
      
      

บจ.89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท ์           

– เงินตน้ 8,400  14,200  (7,675)  14,925  15.00% ต่อปี 
   

- ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 112               876         (903)  85   

              8,512  15,076  (8,578)  15,010   

รวม 82,708  18,175  (10,224)  90,659   
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม2562 

เงินสด  3,517  3,733  47  180 

เงินฝากธนาคาร-         

- เงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์  7,179  9,105  4,143  6,314 

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  10,696  12,838  4,190  6,494 

 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 

5.1 ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562  บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีลูกหน้ีการคา้แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563   31 ธนัวาคม 2562 

เหมืองหินแอนดีไซต์ (THL)            

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,103   6,058   5,103   6,058  

เกินก าหนดช าระ - นอ้ยกว่า 3 เดือน 7,174   1,070   7,174   1,070  

                       - 3  เดือน  ถึง  6  เดือน 615   -  615   - 

                       - มากกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี -  14   -  14  

                          - มากกว่า 1 ปี 1,673   2,103   1,673   2,103  
รวมลูกหน้ีการคา้ 14,565   9,245   14,565   9,245  

หกั:ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (2562:ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) 

(1,653)  (2,103)  (1,653)  (2,103) 

รวม 12,912   7,142   12,912   7,142  
        

เหมืองแร่ดีบุก – ในต่างประเทศ *        

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 43,042   45,762   43,042   45,762  

เกินก าหนดช าระ - นอ้ยกว่า 3 เดือน 36,108   33,995   36,108   33,995  

                            - 3  เดือน  ถึง  6  เดือน 55,036   41,739   55,036   41,739  

                       - มากกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี 136,567   100,125   136,567   100,125  

                          - มากกว่า 1 ปี 85,921   78,809   85,921   78,809  

รวมลูกหน้ีการคา้ 356,674   300,430   356,674  300,430  
            

ลูกหนีก้ารไฟฟ้า-ส่วนภมูิภาค-บจ.สวัสดี        



รายงานประจ าปี 2563 
บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 

126 
 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  2,572   -  - 
เกินก าหนดช าระ - นอ้ยกว่า 3 เดือน -  2,195   -  - 
         รวม -  4,767   -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ 371,239   314,442   371,239   309,675  

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,653)  (2,103)  (1,653)  (2,103) 

ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 369,586   312,339   369,586   307,572  

 

*  เป็นลูกหน้ีค่าบริการรับจา้งขดุเหมืองแร่ดีบุกในประเทศเมียนมาร์ ซ่ึงลูกหน้ียงัคา้งช าระเน่ืองจากปัญหาความล่าชา้และขั้นตอน
ในการอนุมติัการส่งออกจากหน่วยงานราชการของประเทศเมียนมาร์ รวมทั้งสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019 และสถาณการณ์ทางการเมืองของประเทศเมียนมาร์ ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดเ้ร่งรัดให้ลูกหน้ีช าระหน้ีคา้งมาโดยตลอด ซ่ึง
ลูกหน้ีไดท้ยอยช าระหน้ีเร่ือยมา โดยระหว่างเดือน มกราคม 2564 จนถึงวนัท่ีเสนอรายงาน บริษทัฯ ไดรั้บช าระเงินแลว้จ านวน 
100 ลา้นบาท นอกจากน้ี ลูกหน้ีไดยิ้นยอมโอนแร่ไปเก็บรักษาในคลงัซ่ึงอยู่ในพ้ืนท่ีท างานของบริษทัฯในประเทศเมียนมาร์ 
เพ่ือเป็นประกันการช าระหน้ีแก่บริษทั โดย ณ เดือน พฤษภาคม 2564 แร่ท่ีโอนเป็นหลกัประกันมี จ านวน 620 ตัน มูลค่า
ประมาณ 13.034 ลา้นเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงิน 392.34 ลา้นบาท   

ต่อมาวนัท่ี 5 เมษายน 2564 ลูกหน้ีการคา้ดงักล่าว (บริษทั Ngwe Kabar Limited) ไดส่้งมอบหุ้นของ King of Ore Mine Limited จ านวน 
7,350 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 49% ของหุ้นทั้งหมด ท่ีถือโดย Ngwe Kabar Limited มาจ าน าเป็นหลกัประกนั โดย King of Ore Mine 

Limited ประกอบกิจการเหมืองทองค า ในประเทศแซมเบีย  เบ้ืองตน้บริษทัฯ ไดว่้าจา้งผูป้ระเมินอิสระท าการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของหุ้นสามญัดงักล่าว ซ่ึงมีมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีประเมิน ( เดือนมิถุนายน 2564 ) มีมูลค่าประมาณ 882.32 บาท  

 

5.2 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอื่น 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563  และ 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย  

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

เงินทดลองจ่าย  1,545  5,876  1,403  4,937 

เบ้ียประกนัจ่ายล่วงหนา้  281  416  198  236 

ค่าใชจ้่ายล่วงหนา้อ่ืนๆ 

 

 2,616  7,523  2,372  2,254 

ลูกหน้ีอ่ืน  

รวม 

 6,552  7,080  4,162  3,072 
 10,995  20,895  8,135  10,499 
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6. สินค้าคงเหลือ – สุทธ ิ

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
เหมืองหินแอนดีไซต ์(THL)         

สินคา้ส าเร็จรูป  380  20,184  380  20,184 
วตัถุดิบและสินคา้ระหว่างผลิต  1,979  4,840  1,979  4,840 

วสัดุส้ินเปลือง  864  1,013  864  1,013 
รวม  3,223  26,037  3,223  26,037 

หกั ค่าเผื่อมูลค่าท่ีลดลงของสินคา้     (1,721)     (3,005)     (1,721)     (3,005) 

สินคา้คงเหลือเหมืองหินแอนดีไซต ์– สุทธิ  1,502  23,032  1,502  23,032 

สินแร่ในโรงงานแยกแร่         

สินคา้ส าเร็จรูป  8,284  6,527  8,284  6,527 

สินคา้ระหว่างผลิต  12,597  848  12,597  848 

วสัดุส้ินเปลือง  18  18  18  18 

รวม  20,899  7,393  20,899  7,393 

แร่ไพโรลูไซด ์- จ.เชียงใหม่ (CSL)         
สินคา้ส าเร็จรูป  54,460 

80 

 53,650 
- 

 - 

- 
 - 

-       สินคา้ระหว่างผลิต     

รวม  54,540  53,650  -  - 
อะไหล ่  3,035  3,221  -  - 

รวม  3,035  3,221  -  - 
อสังหาริมทรัพย-์ จ.ภูเก็ต (89)         

ท่ีดินระหว่างพฒันา  92,877  92,877  -  - 
ตน้ทุนระหว่างการพฒันา  22,450  22,450  -  - 
บา้นและอาคารพาณิชยพ์ร้อมท่ีดิน(1)  90,032  94,994  -  - 
รวม  205,359  210,321  -  - 
หกั ค่าเผื่อมูลค่าท่ีลดลงของสินคา้  (984)  (1,798)  -  - 
อสังหาริมทรัพย ์– สุทธิ  204,375  208,523  -  - 

อสังหาริมทรัพย-์จ.ตาก (SCL) *(2) 

 

        

ท่ีดินระหว่างพฒันา  40,079  40,079  -  - 
ตน้ทุนระหว่างการพฒันา  4,943  4,943  -  - 

รวม  45,022  45,022  -  - 

รวม สินคา้คงเหลือ – สุทธิ  329,373  340,841  22,401  30,425 

(1) เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2563 บริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ไดโ้อนขายบา้นโครงการ The Bay จ.ภูเก็ต จ านวน 1 
หลงั ในราคาขาย 5.3 ลา้นบาท 

(2) เป็นท่ีดินระหว่างการพฒันาเน้ือท่ีประมาณ 2-3-81.9 ไร่ หรือ 1 ,181.9 ตารางวา ในเขตเศรษฐกิจชายแดนไทย-เมียนม่า                   
มีราคาประเมินในเดือน ธนัวาคม 2562 โดยผูป้ระเมินอิสระประมาณ 56.62 ลา้นบาท    
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อมูลค่าท่ีเพ่ิมขึ้นของสินคา้คงเหลือส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  4,803  3,005 

เพ่ิมขึ้น  -  - 

(ลดลง)  (2,097)  (1,284) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  2,706  1,721 

 

มูลค่าท่ีดิน ท่ีดินระหว่างพฒันา และ บา้นและอาคารพาณิชยพ์ร้อมท่ีดิน มูลค่าสุทธิ 208.52 ลา้นบาท  ของ บริษทั 89        แค
ปริคอร์น ดีเวลอปเมนท ์จ ากดั ใชเ้ป็นหลกัค ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี 

1) เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 บริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลอปเมนท์ ไดน้ าท่ีดินจ านวน 5 แปลง  ไปจดจ านองเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกันเงินกู้ระยะยาวของบริษทั สวสัดี เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากัด (หมายเหตุ 19) เม่ือวนัท่ี 9 
ธนัวาคม 2563ไดรั้บการไถ่ถอนแลว้ 3 แปลง และอีก 2 แปลงยงัอยูร่ะหว่างการด าเนินการไถ่ถอน  

2) วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2562 บริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  ไดน้ าท่ีดิน จ.ภูเก็ต จ านวน 3 แปลง ไป
จดจ านองล าดับสองเพื่อเป็นหลักทรัพยค์  ้ าประกันต่อธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง ในการออกหนังสือค ้า
ประกนัให้แก่  บริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั เพ่ือเป็นหลกัประกนัส าหรับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา ปัจจุบนัไดส่้งคืนหนงัสือค ้าประกนัให้แก่ธนาคารและไดรั้บการ
ไถ่ถอนจากการจ านองล าดบัสองแลว้เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 

3) วนัท่ี 3 กนัยายน 2562 บริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดัไดจ้ดจ านอง ท่ีดินระหว่างพฒันาท าสัญญา
บา้นและอาคารพาณิชยพ์ร้อมขาย เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลภายนอก (หมายเหตุขอ้ 17) 

4) วนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 บริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  ไดน้ าท่ีดิน จ.ภูเก็ต จ านวน 3 แปลง ไปจด
จ านองล าดบัสามเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัต่อธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง ในการออกหนงัสือค ้าประกนั
ให้แก่  บริษทั คลีน แพลนน่ิง จ ากดั (มีบริษทั เพียวเนอร์จ้ี จ ากดั เป็นผูถื้อหุ้น) เพื่อเป็นหลกัประกนัส าหรับ
โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทนจากขยะ  
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7. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกัน 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  มีเงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนัดงัน้ี 
  พนับาท   

  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  หมายเหต ุ
บริษัทฯ  1,220  1,219  ก. 
หกั ค่าเผื่อเงินค ้าประกนัท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืน  (800)  (800)   
  420  419   
บริษัทย่อย       

     บริษทั ชลสิน จ ากดั  416  415  ข.(1) 
     บริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั  301  301  ข.(2) 

      บริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั   -  4,053  ข.(3) 
 รวม  1,137  5,188   

 

ก. บริษัทฯ 

เงินฝากธนาคารใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารให้กบั 

1.  บริษทัฯ ในวงเงิน 0.19 ลา้นบาท (ในปี 2562: 0.19 ลา้นบาท) 

2. บริษทัที่เคยเก่ียวขอ้งกนั 2 บริษทั ในวงเงิน 1.0 ลา้นบาท ซ่ึงมีจ านวน 0.8 ลา้นบาทท่ีเป็นประกนั “ทุ่งค  า” และภายหลงั
บริษทัฯ ขาย “ทุ่งค า” ออกไป จึงไดต้ั้งค่าเผื่อเงินค ้าประกนัท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บคืนทั้งจ านวน  

 

ข. บริษัทย่อย 

1. บริษทั ชลสิน จ ากดั มีเงินฝากธนาคาร ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัการออกหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารแห่งหน่ึง
ในนามของบริษทั ชลสิน จ ากดั 

2. บริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั มีเงินฝากธนาคาร ใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั สัญญาค ้าประกนัการ
บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค จ านวน 1 ฉบบั วงเงิน 301,000 บาท 

3. บริษทั สวสัดี เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั มีเงินฝากธนาคาร เพ่ือใชใ้นการส ารองในการช าระหน้ีเงินกูยื้มระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดต้ดัรายการดงักล่าวออกจากงบแสดงฐานะทางการเงินรวม 
เน่ืองจากมีการขายเงินลงทุนของบริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั  (และบริษทั สวสัดี เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั 
บริษทัยอ่ยทางออ้ม) 
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8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนคือ หุน้สามญัในบริษทัอ่ืน ดงัน้ี 

 
                      งบการเงินรวม 

  ทุนท่ีออก   

  และ สัดส่วนของการถือหุ้น วิธีราคาทุน 

  ช าระแลว้ 31ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

   2563 2562 2563 2562 

บริษทั ประเภทกิจการ ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 

Royal Carats Gems Limited 
 

ท าเหมืองแร่ทองค า      
 ประเทศสาธารณรัฐ      
 แซมเบีย 0.09 19.00 - 159.59 - 
       
บริษทั คลีน แพลนน่ิง จ ากดั บริหารและก าจดัขยะ      
 และส่ิงปฎิกูล      
 บ าบดัน ้าเสีย 60 19.00 - 3.42 - 

       

     163.01 -  

หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน     - -  

เงินลงทุนทัว่ไป – สุทธิ     163.01 -  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

         งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ทุนท่ีออก    

  และ สัดส่วนของการถือหุ้น วิธีราคาทุน 

 
 
 
 

 ช าระแลว้ 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
   2563 2562 2563 2562 

บริษทั ประเภทกิจการ ลา้นบาท ร้อยละ ร้อยละ บาท บาท 

Royal Carats Gems Limited 
 
R 

ท าเหมืองแร่ทองค า      
        ประเทศสาธารณรัฐ      
 แซมเบีย 0.09 19.00 - 159.59 - 

       
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงิน
ลงทุน 

    - - 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน     - - เงินลงทุนทัว่ไป – สุทธิ     159.59 - 
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Royal Carats Gems Limited - ประเทศสาธารณรัฐแซมเบีย  

วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2563 บริษทัฯ ไดล้งนามสัญญาซ้ือหุ้นจ านวน 25% จากผูถื้อหุ้นรายหน่ึงของบริษทั Royal Carats 

Gems Limited คิดเป็นมูลค่า 6.89 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงประกอบกิจการท าเหมืองแร่ทองค าในประเทศสาธารณรั ฐ
แซมเบีย โดยได้รับประทานบัตรและใบอนุญาตในการท าเหมืองจากทางราชการประเทศสาธารณรัฐแซมเบีย  
ใบอนุญาตดงักล่าวหมดอายใุนปี พ.ศ. 2573  ทั้งน้ีบริษทัฯ ไม่มีวตัถุประสงคใ์นการเขา้ร่วมบริหาร  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเห็นชอบให้ลดสัดส่วนการลงทุนจาก
ขอ้ตกลงเดิม 25% เหลือ 19% ตามขอ้ตกลงใหม่ของกลุ่มผูถื้อหุ้นของ บริษทั Royal Carats Gems Limited เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมและยืดหยุ่นระหว่างผูล้งทุนต่างชาติกบัผูล้งทุนทอ้งถ่ิน ซ่ึงยงัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ เพ่ือ
รับผลประโยชน์เงินปันผลโดยมิไดเ้ขา้ร่วมการบริหาร และไดแ้ต่งตั้งตวัแทนของบริษทัฯ เขา้ร่วมคณะตวัแทนผู ้
สังเกตุติดตามการด าเนินของ บริษทั Royal Carats Gems Limited เพื่อรายงานต่อบริษทัฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

ณ 30 มิถุนายน 2563 บริษทัจ่ายช าระค่าหุ้นแลว้จ านวน 144.00 ลา้นบาท 
ในเดือนกรกฎาคม 2563  บริษทัฯ ไดช้ าระเงินค่าหุ้นตามสัดส่วนการลงทุน 19%  คิดเป็นมูลค่า 5.32 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ หรือเทียบเท่าประมาณ 159.59 ลา้นบาท ครบถว้นแลว้ 

ในเดือน สิงหาคม 2563 บริษทัฯ ไดรั้บใบหุ้นท่ีออกโดยบริษทั Royal Carats Gems Limited ไวเ้รียบร้อยแลว้ 

บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จ ากัด 

ในเดือน กนัยายน 2563 บริษทั เพียวเนอร์จ้ี จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั
ฯ  ในการด าเนินการซ้ือหุ้นในบริษทั คลีน แพลนน่ิง จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจดา้นการบริหารและก าจดัส่ิงปฏิกูล
และบ าบดัน ้าเสีย จากบคุคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั จ านวน 1.14 ลา้นหุน้ คิดเป็นสัดส่วนการลงทุน 19% ของทนุจด
ทะเบียน (ทนุจดทะเบียน 60 ลา้นบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จ านวน 6 ลา้นหุ้น) โดยบริษทัยอ่ยมีวตัถุประสงคถื์อ
เป็นเงินลงทุนทัว่ไปเพ่ือรับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล บริษทัยอ่ยไดจ้่ายช าระเงินลงทุนเป็นจ านวนเงิน 3.42 ลา้น
บาท และไดรั้บโอนหุน้เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
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9       เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 

          ลา้นบาท 
  ทุนช าระแลว้ (ลา้นบาท)  สัดส่วนเงินลงทนุ (ร้อยละ)  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย– สุทธ ิ  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

บริษัท   สกายคลิฟฟ์   จ ากัด             

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  212  212  94.99  94.99  492  492 

 หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า          -  - 

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน - สุทธิ          492  492 

บริษัท  ทรัพยากรสมุทร  จ ากัด             
 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  105  105  99.99  99.99  56  56 

 หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า          (56)  (56) 
 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน - สุทธิ          -  - 

บริษัท ชลสิน จ ากัด             

 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  334  334  88.19  88.19  246  246 

 หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า          (62)  (62) 
 เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน - สุทธิ          184  184 

บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากัด *             

         เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  70  70  -  98.00  -  68 
         หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า          -  - 

         เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน - สุทธิ          -  68 
บริษัท ทีเอชแอล เมียนมา จ ากัด             

         เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  3  3  100.00  100.00  3  3 

         หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า          -  - 

         เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน - สุทธิ          3  3 
บริษัท เพยีวเอ็นเนอร์จี ้จ ากัด             

         เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน  5  -  70.00  -  3  - 

         หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า          -  - 

         เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน - สุทธิ          3  - 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย– สุทธ ิ          682  747 

9.1(ก.) การขายเงินลงทุนใน บริษทั ทีเอช แอล พาวเวอร์ จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 บริษทัทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน)  บริษทั สกายคลิฟฟ์ จ ากดั และ บริษทั 89 แคปริคอร์น          
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด ได้ท าสัญญาซ้ือขายหุ้นเพ่ือขายเงินลงทุนในบริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากัด ตามมติของ
คณะกรรมการบริษทัฯ ลงวนัท่ี 8 มิถุนายน 2563 เง่ือนไขท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

สัญญาซ้ือขายตกลงมูลค่าท่ี บริษทัทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน), บริษทั สกายคลิฟฟ์ จ ากดั และ บริษทั 89 แคปริคอร์น          
ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดัจะไดรั้บ เป็นเงิน 98 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท และ 1 ลา้นบาทตามล าดบั รวมเงินท่ีไดรั้บจากการขายเงิน
ลงทุนทั้งส้ิน 100 ลา้นบาทถว้น และบริษทัไดรั้บสิทธิเรียกเก็บในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ตอ้งโอนให้ตามสัญญาซ้ือขาย 
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จ านวนเงิน 7.19 ลา้นบาท  บริษทัฯไดรั้บช าระค่าหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563  สิทธิเรียกเก็บในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
ไม่ตอ้งโอนให้ตามสัญญาซ้ือขาย ไดรั้บช าระครบตามจ านวนแลว้ในระหว่างปี 2563  ผูซ้ื้อไดรั้บโอนอ านาจควบคุมและสวม
สิทธิการบริหารบริษทัย่อย ทั้ง 2 แทนบริษทัฯแลว้ เม่ือวนัท่ี      30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ จะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบ ค่าขอ้
พิพาทท่ีเกิดขึ้น ก่อนการท าสัญญาซ้ือขาย โดยบริษทัฯไดป้ระมาณการค่าใชจ้่ายเป็นจ านวนเงิน 500,000 บาท   รวมถึงบริษทั
ฯ ตอ้งตดัจ าหน่ายบญัชีหน้ีสินระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ท่ีขายออกไปทั้งหมด 

ณ วนัโอนอ านาจควบคุมในบริษทัยอ่ย ขอ้มูลของส่ิงตอบแทนทั้งหมดท่ีไดรั้บและ สินทรัพยห์น้ีสินท่ีท่ีโอนให้ผูซ้ื้อ มีดงัน้ี 

   พนับาท  

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส่ิงตอบแทนที่บริษัทได้รับ     

เงินสด             100,000    98,000  

สิทธิเรียกเก็บในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ตอ้งโอนใหต้ามสัญญาซ้ือขาย 7,190  7,190 

รวม             107,190    105,190  

สินทรัพย์และหนีสิ้นของบริษัทย่อยท่ีโอนให้ผู้ซ้ือ     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด               (1,235)   -  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน             (10,348)   -  

ลูกหน้ีอ่ืนบริษทัยอ่ย( THL ไม่เรียกเก็บหน้ี THP SWD)                         -    (3,901) 

สินคา้คงเหลือ                    (71)   -  

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น                    (45)   -  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                         -    (68,600) 

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั               (4,500)   -  

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์           (162,313)   -  

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี               (1,524)   -  

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์               (4,200)   -  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน             (19,256)   -  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น                    (64)   -  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน                 2,309    -  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน                    475    -  

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน             105,600    -  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี                 3,851    -  

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม               26,006    -  

รวม             (65,315)   (72,501) 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย               41,875    32,689  
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**สิทธิเรียกเก็บในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ตอ้งโอนให้ตามสัญญาซ้ือขาย ประกอบดว้ย ลูกหน้ีการไฟฟ้า เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั สุทธิจากหน้ีสินอ่ืนตามท่ีตกลง ท่ีคงคา้งอยู ่ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  

 9.1(ข.) สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์

บริษทัตดัจ่าย “สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า” เป็นรายจ่ายตดับญัชีตามอายุสัญญา นับตั้งแต่วนัท่ีผ่านการทดสอบคุณภาพไฟฟ้า     
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม 2562 รายละเอียดสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า ณ วนัซ้ือและการตดัจ าหน่าย มี
ดงัน้ี 

  (หน่วย : พนับาท ) 

  งบการเงินรวม 

  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

มูลค่าคงเหลือตน้ปี 19,661  20,455 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (405)  (794) 

ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (19,256)  - 

มูลค่าคงเหลือปลายปี -  19,661 

9.2  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีมีภาระจ าน า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2 แห่ง มีภาระจ าน า โดยอดีตผูบ้ริหารของบริษทัฯ (ทุ่งคา) ไดน้ าหุ้นสามญั
ของบริษทัย่อย ไปจ าน ากบับริษทัที่เคยเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่ง (สินธนาโฮลดิ้งส์ และ ซีโน แพค ดิเวลลอปเมน้ท์) โดยไม่มีการ
ส่งมอบใบหุ้น และไม่ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัฯ (ทุ่งคา) ในขณะนั้น ดงัน้ี 

1. หุ้นสามญัของ“ทรัพยากรสมุทร” จ านวน 1.05 ลา้นหุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ของบริษทัและ 

2. หุ้นสามญัของ“สกายคลิฟฟ์”จ านวน 314,454 หุ้น (จ าน าอนัดบัสอง) 

เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2555 บริษทัฯ ไดฟ้้องร้องบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่งเพื่อเพิกถอนนิติกรรมดงักล่าวแลว้ ตามท่ีกล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29.5 

9.3 เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือเงินลงทุน 

9.3.1 บริษัท ลาวงามกวางตุ้ง บ่อแร่ จ ากัด 

เม่ือวนัท่ี  1 สิงหาคม 2559 บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาซ้ือหุ้น บริษทั ลาวงามกวางตุง้ บ่อแร่ จ ากดั จ านวนหุ้นร้อยละ 70 ของ
หุ้นทุนจดทะเบียนทั้งหมด ในราคาซ้ือขาย 3.00 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยมีความประสงคท่ี์จะขยายธุรกิจและลงทุนการ
ท าเหมืองแร่ทองแดง ท่ี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ในเดือน สิงหาคม 2559 บริษทัฯไดช้ าระเงินค่าหุ้นล่วงหน้าไปแลว้จ านวน 2.00 ลา้นเหรียญสหรัฐหรือเท่ากบั 70.08 
ลา้นบาท ค่าหุ้นส่วนท่ีเหลืออีก จ านวน 1.00 ลา้นเหรียญสหรัฐ จะช าระภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีผูข้ายไดด้ าเนินการ
โอนกรรมสิทธ์ิในหุ้นทั้งหมดและส่งมอบเอกสารท่ีเก่ียวกบัการโอนหุ้นให้แก่บริษทัแลว้ 
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ปัจจุบนั บริษทั ลาวงามกวางตุง้ บ่อแร่ จ ากดั ไดด้ าเนินการขอประทานบตัรจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งเสร็จ
ส้ินแลว้ และ กรมส่งเสริมการลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว ไดมี้หนังสือแจง้แลว้ว่า การขอ
สัมปทานขดุคน้แร่ธาตุ อยูใ่นขั้นตอนสุดทา้ย และจะส่งเอกสารให้รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาลงนาม 

เ ม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 บริษัทฯได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับบริษัทท่ีตั้ งอยู่ใน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว   ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อโอนขายสิทธิเรียกร้อง  (โอนหุ้น) ใน
บริษทั ลาวงามกวางตุง้ บ่อแร่ จ ากดั ท่ีบริษทัฯช าระล่วงหนา้ จ านวน 70.08 ลา้นบาท  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2564 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง(หุ้น) ในบริษทั ลาวงามกวางตุง้ บ่อ
แร่ จ ากดั จ านวน 70 ลา้นบาท และ สัญญาซ้ือขายขอ้มูลผลวิเคราะห์ปริมาณส ารองแร่ มูลค่า 50.2 ลา้นบาท (หมาย
เหตุขอ้ 11)  โดยเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2564 บริษทัฯ ไดรั้บช าระเงินบางส่วนของทั้งสองสัญญาเป็นจ านวนเงินรวม 6 
ลา้นบาท 

ในการน าเสนองบการเงิน ประจ าปี 2563 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทเงินจา่ยล่วงหนา้ค่าซ้ือเงินลงทุนและ รายจ่ายโครงการ
เหมืองในต่างประเทศ ท่ีมีการท าสัญญาซ้ือขาย และรับช าระบางส่วนแล้ว ไวภ้ายใต้ สินทรัพยห์มุนเวียน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือเงินลงทุน และรายจ่ายโครงการต่างประเทศรอการขาย 

  
 

 ลา้นบาท 

เงินจ่ายล่วงหนา้เพ่ือซ้ือเงินลงทนุ     70.08 

รายจ่ายโครงการต่างประเทศรอตดัจ่าย (หมายเหตขุอ้ 11)  50.12 

    120.20 

10. รายจ่ายในโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์รอตัดบญัชี - สุทธ ิ

รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซตร์อตดับญัชีของบริษทัฯ ประกอบดว้ย 

  พนับาท 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต-์ ประทานบตัร28675/15632  23,653  23,653 

หกั รายจ่ายตดับญัชี       (23,653)    (21,445) 

สุทธิ  -  2,208 

     

    รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต-์ ประทานบตัร28676/15268  3,354  3,354 

หกั รายจ่ายตดับญัชี  (1,239)  (619) 

สุทธิ  2,115  2,735 

    รวม รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซตร์อตดับญัชี - สุทธิ  2,115  4,943 
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บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจเหมืองหินบนท่ีดินของบริษทัฯ จ านวนรวมประมาณ 243 ไร่ ภายใตป้ระทานบตัรดงัน้ี 

ประทานบตัร  พ้ืนท่ี     

เลขท่ี  ไร่  งาน  ตารางวา  วนัหมดอาย ุ  สถานะ 
28675/15632  154  2  67  21 มกราคม  2560  อยูร่ะหว่างต่ออาย ุ
28676/15268  88  3  81  23 พฤษภาคม 2567   

ประทานบตัรเลขท่ี 28675/15632 : ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานประเมินความกา้วหน้าในทางเศรษฐกิจส าหรับการอนุญาต
ประทานบตัรและความเหมาะสมของเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการท าเหมืองไดผ้า่นการอนุญาตเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยู่ในระหว่าง
การต่อสัญญาการใชท่ี้ดินนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงไดห้มดอายุลงเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2561  และ
เร่ืองการต่อสัญญาฯ ดงักล่าวถูกเสนอเขา้กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2563 ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ
รอน าเขา้คณะกรรมการพิจารณา ต่อมาบริษทั สินธนา รีซอร์ส จ ากดั(เจา้ของประทานบตัรโดยบริษทัฯไดเ้ช่าช่วงการท า
เหมือง) ได้ถูกนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัขีดช่ือออกจากทะเบียนเป็นบริษทัร้างและส้ินสภาพนิติบุคคล จึงท าให้การ
ด าเนินการในการขอประทานบตัรภายใตช่ื้อบริษทัดงักล่าวไม่สามารถด าเนินต่อไปได้  ทั้งน้ีการด าเนินงานภายใตป้ระทาน
บตัรเลขท่ี 25676/15268 ในนามของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ยงัสามารถท าไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีปริมาณแร่
ส ารองเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อบริษทัฯ          

ต่อมาในวนัท่ี  21 สิงหาคม 2563 บริษทัฯ ได้ลงนามบันทึกขอ้ตกลงขายหิน กับบริษทัฯ ท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง ซ่ึง
คู่สัญญาตอ้งช าระเงินค่าตอบแทนในหินท่ีขุดไดเ้ป็นการเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ขั้นต ่าเดือนละ 3,000,000 บาท และช าระ
ค่าใชจ้่ายต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการผลิต แต่ทั้งน้ีค่าภาคหลวงท่ีเกิดจากการผลิตเป็นภาระของบริษทัฯ          

                       

11 รายจ่ายโครงการท าเหมืองในต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 รายจ่ายโครงการรอตดับญัชี – โครงการท าเหมืองในต่างประเทศ มีรายละเอียด
ดงัน้ี  

  พนับาท 
  งบการเงินรวม และเฉพาะบริษทั 

รายการค่าใช้จ่าย  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

รายจ่ายโครงการรอตัดบญัชี – เหมืองแร่ใน สปป. ลาว:     

     เหมืองแร่ดีบุก     

     ค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าวิเคราะห์ตวัอยา่งแร่  1,879  1,879 

  1,879  1,879 

   เหมืองแร่ทองแดง พ้ืนท่ีแขวงเชียงขวาง     
     ค่าจา้งท าการซอกคน้ ส ารวจ ขดุคน้  10,000  10,000 

     ค่าใชจ้่ายในการส ารวจ  12,985  12,985 

     ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าวิเคราะห์ตวัอยา่งแร่)  8,110  8,110 
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  32,974  32,974 

   เหมืองแร่ทองแดง พ้ืนท่ีแขวงจ าปาสัก      
     ค่าจา้งเจาะส ารวจ  8,804  8,804 

     ค่าใชจ้่ายในการส ารวจ  8,245  8,245 

     ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าวิเคราะห์ตวัอยา่งแร่)  100  100 

  17,149  17,149 

                 รวม รายจ่ายโครงการรอตัดบญัชี – เหมืองแร่ใน สปป. ลาว  50,123  50,123 
 

รายจ่ายโครงการรอตัดบญัชี – โครงการให้บริการขุดแร่ในเมียนมาร์ 
 

   
เหมืองที่ 1 (เร่ิมด าเนินงานตั้งแตปี่ 2560)     
      ค่าใชจ้่ายในการจดัเตรียม/ปรับพ้ืนท่ีเพ่ือการขดุแร่ตามสัญญา  17,100  17,100 

      โอนค่าใชจ้่ายงานส ารวจเป็นรายจ่ายรอตดับญัชี  5,192  - 
      หกั รายจ่ายตดับญัชี **  (6,244)  (4,405) 

      สุทธิ  16,048  12,695 

เหมืองที่ 2 และ 3     

    ค่าใชจ้่ายในการจดัเตรียม/ปรับพ้ืนท่ีเพ่ือการขดุแร่ตามสัญญา  21,000  21,000 

    ค่าใชจ้่ายในการส ารวจ  -  4,271 

    ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ (ค่าเดินทาง ค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าวิเคราะห์ตวัอยา่งแร่)  -  921 

                 รวม รายจ่ายโครงการรอตัดบญัชี – เหมืองแร่ใน เมียนมาร์  37,048  38,887 

     

รายจ่ายโครงการรอตัดบญัชี – โครงการส ารวจเหมืองทองในเมียนมาร์     

         ค่าใชจ้่ายในการส ารวจ              2,342  485 

รวม รายจ่ายโครงการท าเหมืองในต่างประเทศรอตัดบญัชี  89,513        89,495 

โอนไปเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือซ้ือเงินลงทุน และรายจ่ายโครงการ
ต่างประเทศรอการขาย (หมายเหตุขอ้ 9.3) 

 

50,123  - 

รวม รายจ่ายโครงการท าเหมืองในต่างประเทศรอตัดบญัชี  39,390        89,495 

**  ค่าใชจ้่ายตดับญัชี ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562   มีจ านวน 1.84 ลา้นบาท และ1.55 ลา้นบาท ซ่ึงไดร้วมอยูใ่น
งบก าไรขาดทุนแลว้ 
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โครงการต่างๆ ข้างต้นท่ียังอยู่ระหว่างการด าเนินการ มีรายละเอียดดังนี ้

โครงการส ารวจดีบุกและทองแดง ในสปป. ลาว มีดงัน้ี 

11.1 การส ารวจดีบุก 

บริษทัฯ ไดส่้งทีมส ารวจเขา้ส ารวจธรณีวิทยาแหล่งแร่ดีบุกในพ้ืนท่ีเมืองเซโปน-วีละบุรี แขวงสะหวนันะเขต สปป.
ลาว โดยการส ารวจเบ้ีองตน้พบว่า บริเวณดงักล่าวมีปริมาณและความสมบูรณ์ของแหล่งแร่เป็นท่ีน่าพอใจ ทั้งน้ี 
บริษทัฯ ยงัคงมีแผนเขา้ส ารวจทางธรณีวิทยาในขั้นละเอียดต่อไป 

11.2 การส ารวจทองแดง 

11.2.1 สัญญา ระหว่าง บริษทัฯ กับ บริษทั จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เพ่ือส ารวจและประเมินศกัยภาพแหล่งแร่
ทองแดง-ทองค า ขั้นรายละเอียด ในพ้ืนท่ีแขวงเชียงขวาง สปป.ลาว จ านวน 12.98 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทั           จี
เอม็ที ไดด้ าเนินการส ารวจเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และบริษทัไดจ้่ายเงินส าหรับค่าใชจ้่ายนั้นแลว้เตม็จ านวน 

11.2.2 สัญญา ระหว่าง บริษทัฯ กับ บริษทั จีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2559 เพื่อส ารวจและ
ประเมินศกัยภาพแหล่งแร่ทองแดง ขั้นรายละเอียด ในพ้ืนท่ีเมืองสุขมุา แขวงจ าปาสัก สปป. ลาว มูลค่างานรวม
โดยประมาณ 23.56 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้่ายเงินตามงวดงานท่ีท าเสร็จตามสัญญาแลว้ เป็นจ านวน 8.24 

ลา้นบาท ผลการส ารวจพ้ืนท่ีดงักล่าวมีศกัยภาพดี เหมาะกบัการลงทุน แต่เน่ืองจากติดปัญหาในการรอประทาน
บัตร จึงให้ชะลอการส ารวจเพ่ิมเติม เม่ือได้ประทานบตัรเรียบร้อยแล้วจึงจะท าการขุดและส ารวจในพ้ืนท่ี
เป้าหมายต่อไป 
สัญญา ระหว่าง บริษทัฯ กับ Wan La Drilling Sevice Company ค่ารับจา้งขุดเจาะส ารวจเหมืองทองแดงในพ้ืนท่ี
เมืองสุขุมาและเมืองมุนละปะโมก แขวงจ าปาสัก สปป. ลาว เป็นจ านวน 8.8 ลา้นบาท ทั้งน้ี Wan La Drilling 

Service Company ไดด้ าเนินการขุดเจาะส ารวจเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และบริษทัไดจ้่ายเงินส าหรับค่าใช้จ่าย
นั้นแลว้เต็มจ านวน อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานเหมืองท่ี สปป.ลาว ยงัคงชะลอตวัเน่ืองจากยงัอยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาอนุมติัการออกประทานบตัร  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2564 บริษทัฯ ได้ลงนามในสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง(หุ้น) ในบริษทั ลาวงาม
กวางตุง้ บ่อแร่ จ ากดั จ านวน 70 ลา้นบาท และ สัญญาซ้ือขายขอ้มูลผลวิเคราะห์ปริมาณส ารองแร่ มูลค่า 50.2 
ลา้นบาท โดยเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2564 บริษทัฯ ไดรั้บช าระเงินบางส่วนของทั้งสองสัญญาเป็นจ านวนเงินรวม 
6 ลา้นบาท  

11.3 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2562 บริษทัฯ ไดท้  าบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการท าเหมืองแร่ดีบุก กบับริษทั มานเบียเพียว 
จ ากดั โดยไดจ้่ายเงินมดัจ าเคร่ืองจกัร จ านวน 23 ลา้น เพ่ือใชใ้นการท าเหมืองแร่ดีบุก ในพ้ืนท่ีเขตตะนาวศรี 
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ บริษทัฯ ไดมี้การติดตามความคบืหนา้ของโครงการอยา่งต่อเน่ือง แตโ่ครงการยงัคง
เป็นไปอยา่งล่าชา้  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ จึงไดย้กเลิกบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือการท าเหมือง
แร่ดีบุกและเจรจาขอเงินคนืจ านวน 23 ลา้นบาท  และไดรั้บคืนเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี  29 มิถุนายน 2563 
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12.    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม 
      อาคาร  เคร่ือง        งานระหว่าง   
    ส่วน  และส่วน  ตกแต่ง  เคร่ืองจกัร      ก่อสร้างและ   
    ปรับปรุง  ปรับปรุง  และอุปกรณ์  และ  ยาน    เคร่ืองจกัร   
  ท่ีดิน  ท่ีดิน  อาคาร  ส านกังาน  อุปกรณ์  พาหนะ  อื่น ๆ  ระหว่าง

ติดตั้ง 

 รวม 

ราคาทุน                     

ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       31,856  38,170  91,815  80,643  237,086   39,552    1,787    164,747   685,656 

เพ่ิมขึ้น  -  -     9,738  1,687  1,345   -      27    26,132   38,929 

ลดลง  -  -  -  (72)  (400)   (4,505)   -      -     (4,977) 

โอน  -  -  -  -  115,078   -      -      (115,078)  - 

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย  -     (15,819)  (5,025)  (125)  (155,258)   -      -      (310)  (176,537) 

ณวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563  31,856  22,351  96,528  82,133  197,851   35,047    1,814    75,491   543,071 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                    

ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  -   (785)   (56,894)  (50,714)  (26,296)   (27,448)   (1,310)  -   (163,447) 

เพ่ิมขึ้น  -   (547)   (5,087)  (3,729)  (21,778)   (4,471)   (57)  -   (35,669) 

ลดลง  -   -      -     54  220      3,818    -     -  4,092  

โอน  -   -      -     -   -      -      -     -   -    

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย  -   1,017    369   47   12,790    -      -     -   14,223  

ณวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563  -  (315) 
(85m,815) 

  (61,612)  (54,342)  (35,064)  (28,101)   (1,367)  -   (180,801) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี                   

ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  31,856  37,385  34,921  29,929  210,790  12,104   477    164,747    522,209  

ณวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563  31,856  22,036   34,916  27,791 
 

 162,787  6,946   447    75,491    362,270 
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  พนับาท 
   งบการเงินเฉพาะบริษทั 
          อาคาร   เคร่ือง              งานระหว่าง    
      ส่วน   และส่วน   ตกแต่ง   เคร่ืองจกัร          ก่อสร้างและ    
      ปรับปรุง   ปรับปรุง   และอุปกรณ์   และ   ยาน       เคร่ืองจกัร    
    ท่ีดิน  ท่ีดิน   อาคาร   ส านกังาน   อุปกรณ์   พาหนะ   อื่น ๆ   ระหว่าง

ติดตั้ง 

  รวม 

ราคาทุน                      

ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562       20,706   13,935    78,894     4,023     81,409     35,141     1,787     164,339     400,234  

เพ่ิมขึ้น   -   -    9,738    1,681    1,341    -      27    25,982    38,769  

ลดลง   -   -    -      (68)  -   (1,121)   -      -      (1,189) 

โอน   -   -    -      -      115,078    -      -      (115,078)   -    

ณวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563        20,706   13,935    88,632    5,636    197,828    34,020    1,814   75,243    437,814  

ค่าเส่ือมราคาสะสม 
  

                         

ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562   -   (164)    (52,265)    (2,316)    (17,413)    (23,478)    (1,311)   -    (96,947) 

เพ่ิมขึ้น   -   (151)   (4,499)   (440)   (17,520)   (4,471)   (56)  -   (27,137) 

ลดลง   -   -   -     50    -      773    -     -  823  

โอน   -   -   -      -      -      -      -     -   -    

ณวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2563   -   (315)   (56,764)   (2,706)   (34,933)   (27,176)   (1,367)  -   (123,261) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
  

                         

ณวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562    20,706   13,771   26,629    1,707    63,996    11,663    476   164,339    303,287  

ณวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563    20,706    13,620    31,868   2,930   162,895   6,844    447  75,243    314,553  
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ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แสดงไวใ้นการค านวณก าไรขาดทุนดงัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ตน้ทุนการผลิต       28,906  22,739  21,429  10,727 

ค่าใชจ้่ายบริหาร  6,763  6,821  5,708               
5,383 

           5,383 

รวม   35,669        29,560  27,137  16,110 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562  ราคาของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงหกัค่าเส่ือมราคาทั้งจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใช้
งานอยูมี่ ดงัน้ี; 

  ลา้นบาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ราคาทุน 
 

65.13  65.13  13.82  13.82 

 

12.1 อาคารชุดของบริษทัฯ จ านวน 2 ห้องชุด วางเป็นหลกัประกนัต่อศาลเพ่ือให้ศาลงดการบงัคบัคดีไวช้ัว่คราว ซ่ึงบริษทัฯ
ไดย่ื้นค าร้องขอรับหลกัประกนัคืนจากศาล ต่อมาศาลไดมี้ค าส่ังว่าไดอ้นุญาตให้คืนหลกัประกนัแก่บริษทัฯ และบริษทัฯ
ไดรั้บหลกัประกนัคืนแลว้ แต่จากการตรวจสอบพบว่าบริษทัฯ ยงัไม่ไดรั้บคืน บริษทัฯไดย้ื่นค าร้องต่อศาล และศาลมี
ค าส่ังว่าห้องชุดเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง จึงมีค าส่ังยกค าร้องขอคืนหลกัประกนั บริษทัฯได้
ย่ืนอุทธรณ์ค าส่ังเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2562 และเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม  2562 ศาลอุทธรณ์มีค าส่ังยืนตามศาลขั้นตน้ 
บริษทัฯจึงไดย่ื้นฎีกาคดัคา้นค าส่ังดงักล่าวต่อศาล ต่อมาเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2564 ศาลฎีกาพิพากษากลบัให้ศาลชั้นตน้
ถอนอายดัและคืนหนงัสือกรรมสิทธ์ิห้องชุดทั้ง 2 ห้องชุดให้กบับริษทัฯ 

ต่อมาในวนัท่ี 9 มิถุนายน 2564 บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาจะซ้ือจะขายห้องชุด จ านวน 2 ห้องชุด กบับริษทัท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง โดยบริษทัฯไดโ้อนกรรมสิทธ์ิห้องชุดให้แก่ผูซ้ื้อในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2564 และไดรั้บช าระเงินคา่
ห้องชุดครบตามสัญญาเรียบร้อยแลว้ 

12.2 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 บริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  ไดน้ าท่ีดินในจงัหวดัภูเก็ต จ านวน 2 แปลง ไป
จดจ านองเพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัต่อธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง ในการออกหนังสือค ้าประกนัธนาคารให้แก่
บริษทั สวสัดี เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าจากพลงัแสงอาทิตย ์จงัหวดัชุมพร ซ่ึงปัจจุบนัไดค้ืน
หนังสือค ้ าประกันต่อธนาคารเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ีท่ีดินท่ีใช้เป็นหลกัประกันจ านวน 2 แปลง ได้น าไปจดจ านองเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูร้ะยะยาวของบริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั 

เม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2562 บริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลอปเมนท ์ไดน้ าท่ีดินจ านวน 5 แปลง  ไปจดจ านองเป็นหลกัทรัพย์
ค  ้าประกนัเงินกูร้ะยะยาวของบริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั บริษทั (หมายเหตุ 19)  
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วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2562 บริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั  ไดน้ าท่ีดินในจงัหวดัภูเก็ต จ านวน 3 แปลง ไปจด
จ านองล าดบัสองเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัต่อธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง ในการออกหนงัสือค ้าประกนัธนาคาร
ให้แก่บริษทั    ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากัด เพ่ือเป็นหลกัประกนัส าหรับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา ต่อมาไดมี้การยกเลิกโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงัพลงังานแสงอาทิตยแ์บบ
ติดตั้งบนหลงัคา บริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากัด จึงได้ส่งหนังสือค ้าประกันฉบบัดังกล่าวคืนให้แก่ธนาคารเป็นท่ี
เรียบร้อยแลว้ในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 และไดไ้ถ่ถอนการจดจ านองล าดบัสองเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 

ในวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ และ บริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง 
จ ากดั ดงันั้นผูซ้ื้อจะตอ้งปลดภาระท่ีดินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัคืนให้กบับริษทัฯ ภายใน 6 เดือนนบัแต่วนัท่ีบริษทัฯ ไดส่้ง
มอบหนงัสือยินยอมของเจา้ของท่ีดินท่ีตั้งโรงไฟฟ้าส าหรับยินยอมให้น าทรัพยสิ์นท่ีอยูบ่นท่ีดินท่ีเช่าเขา้เป็นหลกัประกนั
เงินกูร้ะยะยาวของบริษทั สวสัดี เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั กบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง ต่อมาในวนัท่ี 16 กนัยายน 
2563บริษทัฯ ไดส่้งมอบหนงัสือยินยอมของเจา้ของท่ีดินดงักล่าวให้กบัธนาคารเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้) ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 
ธนัวาคม 2563 ท่ีดินไดรั้บการไถ่ถอนแลว้ 3 แปลง และอีก 2 แปลงยงัอยูร่ะหว่างการด าเนินการไถ่ถอน 

 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 

    พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
ราคาทุน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  3,026  1,236 

เพ่ิมขึ้น  18  18 

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย  (1,627)  - 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563  1,417  1,254 

ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  (1,410)  (1,205) 

เพ่ิมขึ้น  (65)  (25) 

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย                                 103   

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563  (1,372)  (1,230) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  1,616  31 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563  45  24 

     
ณ 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ แสดงอยูใ่นค่าใชจ้่ายใน
การบริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงหกัค่าตดัจ าหน่ายทั้งจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใชง้านอยู่ 
ในงบการเงินรวม มีจ านวน 1.37 ลา้นบาท และ 1.30 ลา้นบาท ตามล าดบั และในงบเฉพาะบริษทั มีจ านวน 1.17 ลา้นบาท และ 
1.18 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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14. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือที่ดิน- โครงการเหมืองหนิแอนดีไซต์  

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือท่ีดินเพ่ือใชใ้นการท าเหมืองหินแอนดีไซต์ของบริษทัฯ เป็นตน้ทุนท่ีดินโฉนดจ านวน 6 แปลงและท่ีดิน
หนงัสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3 และ น.ส.3ก) จ านวน 5 แปลง ซ่ึงบางส่วนอยูใ่นนามของบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
(“สินธนาไมน่ิง”) ซ่ึงตอ้งโอนกรรมสิทธ์ิให้บริษทัฯ (ทุ่งคา) ในเดือนมิถุนายน 2541 และ 2544 ตามท่ีระบุในสัญญาซ้ือขายเงิน
ลงทุน (Sale and Purchase Agreement และ Assignment of Claim) กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้น อย่างไรก็ตามในขณะนั้นอดีตผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯ (ทุ่งคา)   ไดพ้ิจารณาเล่ือนการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินดงักล่าวมาเป็นช่ือของบริษทัฯ  โดยอา้งว่าขาดสภาพคล่องทาง
การเงินในการรับโอนกรรมสิทธ์ิดงักล่าว 

ผูบ้ริหารชุดปัจจุบนัอยูร่ะหว่างการด าเนินการตรวจสอบสถานะเพื่อรับโอนภายใตข้อบเขตของสัญญา รวมทั้งไดย่ื้นค าร้องต่อเจา้
พนกังานพิทกัษท์รัพย ์(ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ) เพ่ือให้เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์ค าส่ังต่อไป  

ต่อมา เม่ือบริษทัฯไดอ้อกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการแลว้ บริษทัฯจึงไดด้ าเนินการฟ้องร้องเรียกท่ีดินทั้งหมดคืนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั(สินธนาไมน่ิง) ต่อศาลจงัหวดัพระโขนงในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงต่อมาทนายความผูรั้บมอบอ านาจไดร้ายงานคดีว่า 
ศาลไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2561 บริษทัฯไดด้ าเนินการยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์ เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 
2562  ศาลอุทธรณ์มีค าพิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ ต่อมาวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2562 บริษทัยื่นฏีกาต่อศาลฏีกา และศาลฏีกามีค า
พิพากษายืนตามศาลอุทรณ์ ซ่ึงถือว่าบริษทัไม่สิทธิในท่ีดินดงักล่าว  เบ้ืองตน้บริษทัไดต้ดัรายการดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงวด
ปัจจุบนั  

เน่ืองจากในการขอประทานบตัรซ่ึงใชท่ี้ดินดังกล่าวในการท าเหมือง บริษทัฯ ไดรั้บใบอนุญาตรับช่วงการท าเหมืองซ่ึงออกโดย
ส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงหนงัสือยินยอมให้ใชท่ี้ดินจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น
สิทธิในการใชท่ี้ดินในการท าเหมือง ยงัคงอยู่ตามประทานบตัรท่ีไดรั้บ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ต่อมาบริษทั 
สินธนา รีซอร์ส จ ากดั(เจา้ของประทานบตัรโดยบริษทัฯไดเ้ช่าช่วงการท าเหมือง) ไดถู้กนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัขีดช่ือออก
จากทะเบียนเป็นบริษทัร้างและส้ินสภาพนิติบุคคล จึงท าให้การด าเนินการในการขอประทานบตัรภายใตช่ื้อบริษทัดงักล่าวไม่
สามารถด าเนินต่อไปได้ ทั้งน้ีการด าเนินงานภายใตป้ระทานบตัรเลขท่ี 25676/15268 ในนามของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั 
(มหาชน) ยงัสามารถท าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีปริมาณแร่ส ารองเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อบริษทัฯ                                                                                

อน่ึง อดีตผูบ้ริหารของบริษทัฯ (ทุ่งคา) ไดน้ าโฉนดและ น.ส. 3 ก ดงักล่าวไปจ านองเป็นหลกัประกนักบัธนาคาร 2 แห่งดงัน้ี 

1. ท่ีดินโฉนด จ านวน 2 แปลง และ น.ส. 3 ก. จ านวน 3 แปลง จ านองร่วมกบัหลกัประกนัอื่นกบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
ส าหรับวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 14 ล้านบาทของบริษทัท่ีเคยเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง (แอสแพค คอนสตรัคชั่น) โดย
ในขณะนั้นบริษทัท่ีเคยเก่ียวขอ้งกนั(แอสแพค คอนสตรัคชัน่) ไดโ้อนเงินจ านวน 14 ลา้นบาทให้แก่บริษทัฯ (ทุ่งคา) เพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียน และต่อมาบริษทัฯ (ทุ่งคา) ไดช้ าระเงินจ านวน 14 ลา้นบาทดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียคืนแก่บริษทัท่ีเคย
เก่ียวขอ้งกนั(แอสแพค คอนสตรัคชั่น) ครบถว้นแลว้ แต่อดีตผูบ้ริหารของบริษทัฯ (ทุ่งคา) ยงัไม่ไดไ้ถ่ถอนจ านองท่ีดิน
ดงักล่าว 

2. ท่ีดินโฉนดอีก 2 แปลง จ านองเป็นหลกัประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 5 ลา้นบาทของบริษทัฯ (ทุ่งคา) กบัธนาคารใน
ประเทศอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงบริษทัฯ ไดช้ าระคืนวงเงินเบิกเกินบญัชีจ านวน 5 ลา้นบาท ขณะน้ีบริษทัฯ ไดรั้บตน้ฉบบัโฉนดท่ีดิน
คืนจากธนาคาร แต่ยงัไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิให้เป็นของบริษทัฯ เน่ืองจากตอ้งรอผลคดีท่ีฟ้องร้องขา้งตน้ 
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15. สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

         

รายจ่ายปรับปรุงส านกังานเช่า   33,951  33,951  -  - 

หกั ตดับญัชี  (23,327)  (21,126)  -  - 

จ าหน่าย  (10,624)  -  -  - 
รายจ่ายปรับปรุงส านกังานเช่ารอตดับญัชี –สุทธิ 

 

 -  12,825  -  - 

         

ภาษีจ่ายล่วงหนา้และเงินมดัจ า  7,921  11,464  5,299  8,919 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน่ 
 

 

 7,921  24,289  5,299  8,919 
 

ค่าใชจ้่ายตดับญัชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีจ านวน 2.2 ลา้นบาท และ 2.82 ลา้นบาท ตามล าดบั ได้
รวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนแลว้ 

 

16. เจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน- กิจการอ่ืน 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

          เจา้หน้ีอ่ืน  3,295  3,020  3,253  2,952 

          เงินเดือนและสวสัดิการพนกังานคา้งจ่าย  8,549  2,935  6,588  961 

          เงินรับล่วงหนา้ค่าสินคา้  11,556  1,698  11,556  356 

          ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายอื่นๆ  29,199  23,770  16,535  12,747 

รวม  52,599  31,423  37,932  17,016 
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17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั 

 

บริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั(บริษทัยอ่ย) ไดท้  าสัญญากูเ้งินระยะส้ันจากบุคคลภายนอก 3 ราย เป็นวงเงินทั้งส้ิน 
40.3 ลา้นบาท โดยทั้ง 3 ราย มีระยะเวลาในการกูยื้ม1 ปี อตัราดอกเบ้ีย 15% ต่อปี โดยมีการจดจ านองท่ีดินของบริษทั รวมทั้งหมด 
20 แปลงเพื่อหลกัประกนั(หมายเหตุขอ้ 6) 

การเคล่ือนไหวของเงินกูยื้มระยะส้ันจากบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ในปี 2563 มีดงัน้ี 
 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ยอดยกมา  28,000  -  -  - 

กูเ้พ่ิมในปี  13,000  28,000  -  - 

จ่ายคืนเงินกู ้  (700)  -  -  - 

รวม  40,300  28,000  -  - 

 

18.   หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

  พนับาท 
  งบการเงินรวมและงบเฉพาะบริษทั  
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  
ยานพาหนะ      

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  3,768  4,928  

หกั ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี  (348)  (608)  

  3,420  4,320  

หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (963)  (900)  

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  2,457  3,420  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน โดยมี
รายละเอียดของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระ มีดงัน้ี 
  พนับาท 
  งบการเงินรวมและงบเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
    ดอกเบ้ียจ่าย/      ดอกเบ้ียจ่าย/   
  รวม  รอตดับญัชี  เงินตน้  รวม  รอตดับญัชี  เงินตน้ 

ถึงก าหนดการจ่ายช าระ             

ภายในหน่ึงปี  1,161  (198)  963  1,160  (260)  900 
ถึงก าหนดการจ่ายช าระ             
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี  2,606  (149)  2,457  3,768  (348)  3,420 

รวม  3,767  (347)  3,420  4,928  (608)  4,320 

ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาบางฉบบัขา้งตน้  บริษทัฯ  และบริษทัฯ มีสิทธิในการเลือกท่ีจะซ้ือทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่า เม่ือส้ินสุด
ตามสัญญาเช่า และบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่าง ๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 

 

19. เงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบนัทางการเงิน 

   พนับาท  

   งบการเงินรวม    งบการเงินรวม  

  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

     

ยอดเงินกู ้ ยกมา  110,550  120,000 

หกั  ช าระคืน  (4,950)  (9,450) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  105,600  110,550 

หกั  ส่วนท่ีครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  -  (9,900) 

ลดลงจากการขายบริษทัยอ่ย  (105,600)  - 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ  -  100,650 

 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2562 บริษทั สวสัดี เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั (บริษทัย่อย) ไดท้  าสัญญากูเ้งินระยะยาวจากสถาบนัการเงินใน
ประเทศแห่งหน่ึง เพ่ือใช้ส าหรับการช าระหน้ีค่าเคร่ืองจกัรของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์วงเงินทั้งส้ิน 120 ล้านบาท 
ระยะเวลาในการกูย้ืม 10 ปี ก าหนดให้ช าระคืนเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนละ 850,000 บาท ถึง 1,250,000 บาท  อตัราดอกเบ้ีย 5.8% 

ต่อปี โดยมีหลกัประกนัดงัน้ีคือ 

- จดจ านองโฉนดท่ีดินของบริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลอปเมนท ์จ านวน 5 แปลง   
- จดจ านอง ส่ิงปลูกสร้าง บนท่ีดิน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร กรรมสิทธ์ิของ บริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั 

- จ าน าหุ้นสามญั ของ บริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้งส์ จ ากดั จ านวน 600,000 หุ้น กรรมสิทธ์ิ ของ        
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บริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั 

- จดทะเบียนจ านองเคร่ืองจกัร ส าหรับโรงไฟฟ้า พลงังานแสงอาทิตย ์

- สิทธิการเช่าท่ีดิน ตามสัญญาแบ่งเช่าช่วงท่ีดิน ท่ีบริษทัสวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั ท ากบั                          
สหกรณ์การเกษตรพูนสุข 

- สิทธิเรียกร้องท่ี บริษทัสวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั มีอยูก่บัลูกหน้ีแห่งสิทธิ ลูกหน้ีการคา้และตามเอกสารสิทธิ
ตามท่ีธนาคารก าหนด 

- บริษทัใหญ่ ( ทุง่คาฮาเบอร์ ) เป็นผูค้  ้าประกนัในการช าระหน้ี 

ทั้งน้ี ก าหนดให้ บริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั จะตอ้งด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR:Debt Service 

Coverage Ratio)  ในอตัราส่วนไม่นอ้ยกว่า 1.10 เท่า  

ต่อมาวนัท่ี 12 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ ไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ และ บริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั 
ดงันั้นผูซ้ื้อเป็นผูรั้บผิดชอบภาระหน้ีเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน และผูซ้ื้อจะปลดภาระท่ีดินท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนัคืนใหก้บั
บริษทัฯ ภายใน 6 เดือนนับแต่วนัท่ีบริษทัฯ ได้ส่งมอบหนังสือยินยอมของเจา้ของท่ีดินท่ีตั้งโรงไฟฟ้าส าหรับยินยอมให้น า
ทรัพยสิ์นท่ีอยูบ่นท่ีดินท่ีเช่าเขา้เป็นหลกัประกนัเงินกูร้ะยะยาวของบริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั กบัธนาคารในประเทศ
แห่งหน่ึง  ต่อมาในวนัท่ี 16 กนัยายน 2563บริษทัฯ ไดส่้งมอบหนงัสือยินยอมของเจา้ของท่ีดินดงักล่าวให้กบัธนาคาร  

ต่อมาวนัท่ี 7 ตุลาคม 2563 ธนาคารไดอ้อกหนังสือปลดภาระการค ้าประกนัเงินกูใ้ห้กบับริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ และในวนัท่ี 9 
ธนัวาคม 2563 ไดมี้การไถ่ถอนท่ีดินคืนให้บริษทัฯ จ านวน 3 แปลง ส่วนอีก 2 แปลง ยงัอยูใ่นระหว่างด าเนินการ 

 

20. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน  

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนด  899  1,683  746  497 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม  262  903  262  1,248 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  8,266  5,622  7,167  760 
อื่นๆ  2,834  497  2,164  5,231 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ๆ  12,261  8,705       10,339  7,736 
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21. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

 

 
 
 

ค่าใชจ้่ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  มีดงัน้ี 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

ส าหรับงวดหกเดือน 
 ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 

ส าหรับงวดหกเดือน   31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
ตน้ทุนบริการปัจจบุนั  1,152  1,214  965  953 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย  352  337  302  277 

รวม  1,504  1,551  1,267  1,230 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดว่้าจา้งนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในการค านวณตามมาตรฐานการบญัชีก าหนดโดยขอ้สมมติในการ
ประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีส าคญัท่ีใช้ในการค านวณประมาณการหน้ีสินภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังานหลงัออกจากงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

อตัราคิดลด 2.39% -4.31 %  2.71 % 

อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือน 4% - 5%  5 % 

สัดส่วนของพนกังานท่ีเลือกลาออกก่อนเกษียณอาย*ุ -*  -* 

อตัรามรณะ** TMO 2017 **  TMO 2017 ** 

*   ไม่ใช ้เน่ืองจากมีผลกระทบนอ้ยมาก 
**  อา้งอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามญั (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 017) 
 
 
 

รายการเคล่ือนไหวส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
                  
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ยอดยกมาตน้งวด  13,908  12,952  11,479  10,779 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและตน้ทุนดอกเบ้ีย  1,504  1,551  1,267  1,230 
โอนพนกังานจากบริษทัยอ่ยฯ  -  -  730  - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายแลว้  (3,399)  (595)  (3,040)  (530) 
ยอดคงเหลือส้ินงวด  12,013  13,908  10,436  11,479 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีน ามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ไดแ้ก่ อตัราคิดลด อตัราการ
เพ่ิมขึ้นของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าขอ้สมมติอื่นไม่เปล่ียนแปลง ซ่ึงผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจาก
การเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ท่ีอาจเป็นไปได ้อยา่งสมเหตุสมผล ส าหรับปี 2563 มีดงัน้ี 

- ถา้อตัราคิดลดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 0.5 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะลดลง 0.00 ถึง 0.31 ลา้นบาท (เพ่ิมขึ้น 0.00 
ถึง   0.33 ลา้นบาท) 

- ถา้อตัราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมขึ้น 0.00 ถึง 0.66 

ลา้นบาท (ลดลง 0.00 ถึง 0.59 ลา้นบาท) 

- ถา้พนกังานการหมุนเวียนพนกังานเพ่ิมขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 20   ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจะเพ่ิมขึ้น 0.00 ถึง 0.47 
ลา้นบาท (ลดลง 0.00 ถึง 0.42 ลา้นบาท) 

ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ไดค้  านวณโดยการใช้
วิธีเดียวกนักบัที่ค  านวณภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

22. หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน  

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม  2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบดว้ย 

  พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

เงินมดัจ าค่าเช่าส านกังาน  -  -  3,600  3,600 

เงินมดัจ าค่ามิเตอร์ไฟฟ้า  472  472  -  - 
เงินประกนัผลงาน  4,918  4,918  -  - 

เงินมดัจ าลูกคา้โครงการ  105  105  -  - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ๆ  5,495  5,495  3,600  3,600 

23. ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์จ านวน 23.40 ลา้นหุ้น   
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวนเงิน 24,156,939,463.00 
บาท  

บริษทัฯ ไดอ้อกจ าหน่ายหุ้นสามญั ดงัน้ี; 

23.1 หุ้นสามญัจ านวน 8,075,000 ,000 หุ้น แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placment) ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินรวม 
403,750,000 บาท และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุช าระแลว้เพ่ิมขึ้นจ านวนเงิน 8,075,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 
2559  
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23.2 หุ้นสามัญจ านวน 1,758,283,143 หุ้น แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินรวม 
87,914,157.15 บาท และได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแล้วเพ่ิมขึ้ นจ านวนเงิน 1,758,283,143 บาท เม่ือวันท่ี  17 
กุมภาพนัธ์ 2559     

23.3 หุ้นสามญัจ านวน 9,812,000,000 หุ้น แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placment) รอบ 2 ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็น
เงินรวม 490,600,000 บาท และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้เพ่ิมขึ้นจ านวนเงิน 9,812,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี  

18 มีนาคม 2559 

เม่ือวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนลดทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์จ านวน 3,754,716,857 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2560 มีจ านวนเงิน 20,402,222,606 
บาท  

เ ม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2560  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จ านวน 
4,080,444,521 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2560 มีจ านวนเงิน 
24,482,667,127 บาท  

และบริษทัฯ ไดอ้อกจ าหน่ายหุ้นสามญัจ านวน 259,174,943 หุ้น แก่ผูถื้อหุ้นเดิม (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 0.35 บาท 
เป็นเงินรวม 90,711,230.05 บาท และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนช าระแลว้เพ่ิมขึ้นจ านวนเงิน 259,174,943 บาท เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 
2560 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2563  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 22/2563 ไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้าก  
1 บาท เป็น 13 บาท โดยจ านวนหุ้นจะลดลงจากจ านวน 20,661,397,549 หุ้น เป็นจ านวน 1,589,338,273 หุ้น และไดย้ื่นขอจด
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นต่อนายทะเบียนกรมพฒันาธุรกิจการคา้ แลว้เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดอ้อกหนงัสือ
แจง้เจา้หน้ี โดยให้ระยะเวลา 60 วนั ในการคดัคา้น ซ่ึงครบก าหนดคดัคา้นแลว้ในวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2563 ปรากฎว่าไม่มี
เจา้หน้ีรายใดคดัคา้น  และเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2563 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนลดทุนและแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ต่อนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 

ภายหลงัการเพ่ิมทุนและการลดทุนจดทะเบียนดงักล่าว บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแลว้ ดงัน้ี 

  ทุน   

  จ านวนหุน้   จ านวนเงิน   

รายการ  (หุ้น)  (บาท)   

หุ้นสามัญจดทะเบียน       

 1 มกราคม 2557  756,939,463  756,939,463   

 1 มกราคม 2558  756,939,463  756,939,463   

18 ตุลาคม 2558  24,156,939,463  24,156,939,463   

31 ธนัวาคม 2558  24,156,939,463  24,156,939,463   

17 กรกฎาคม 2560  20,402,222,606  20,402,222,606   

19 กรกฎาคม 2560  24,482,667,127  24,482,667,127   

10 พฤษภาคม 2562                                             20,661,397,549                                  20,661,397,549   

  5 สิงหาคม 2563                              1,589,338,273  1,462,191,211  
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  ทุน  ส่วนเกิน(ส่วนต ่า) 
  จ านวนหุน้   จ านวนเงิน  มูลค่าหุ้น 

รายการ  (หุ้น)  (บาท)  (บาท) 
หุ้นสามัญท่ีออกช าระแล้ว       

1 มกราคม 2557  756,939,463  756,939,463  358,607,565 
1 มกราคม 2558  756,939,463  756,939,463  358,607,565 
31 ธนัวาคม 2558  756,939,463  756,939,463  358,607,565 
11 กุมภาพนัธ์ 2559   8,831,939,463  8,831,939,463  (7,312,642,435) 

17 กุมภาพนัธ์ 2559  10,590,222,606  10,590,222,606  (8,983,011,421) 

18 มีนาคม 2559  20,402,222,606  20,402,222,606  (18,310,784,769) 
2 สิงหาคม 2560   20,661,397,549  20,661,397,549  (18,480,335,093) 

5  สิงหาคม 2563  1,589,338,273  1,462,191,211  718,871,245 
 

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

ค่าใชจ้่ายส าคญั ๆ ส าหรับปี ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ซ่ึงจ าแนกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะบริษทั 

  ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  
รายการค่าใช้จ่าย  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  

การเปล่ียนแปลงของสินคา้ส าเร็จรูป         
และสินคา้ระหว่างผลิต.  13,310  74,588  9,159  5,605 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  7,094  17,932  6,959  13,951 

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี  42,595  36,114  31,829 6 18,809 

ค่าใชจ้่ายพนกังาน                  44,978  49,444  39,815  36,827 

ค่าท่ีปรึกษากฎหมายและทนายความ  14,436  566  14,261  226 

ค่าไฟฟ้า  1,095  3,333  657  676 

25. ก าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่น 

  พนับาท 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 
  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

ผลก าไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดขึ้นแลว้                       1  4,100                    -              - 
ผลก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้น                  (806)  127                  (806)   146 

รวม            (805)  4,227           (806)  146 
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26. สิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

บริษทั สวสัดี เอ็นเนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั บริษทัย่อยทางออ้มไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน   เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 โดย
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไดอ้อกบตัรส่งเสริมการส่งทุนเลขท่ี 61-0843-1-00-1-0 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 12 มิถุนายน 2561 
ประเภทกิจการท่ีส่งเสริมประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตพลงังานไฟฟ้า หรือ พลงังานไฟฟ้าและไอน ้ าจากพลงังานหมุนเวียน 
ยกเวน้ขยะ หรือ เช้ือเพลิงจากขยะ โดยไดรั้บสิทธิและประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 

1. ไดรั้บสิทธิให้ไดรั้บอนุญาตน าคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือเขา้มาในราชอาณาจกัรในต าแหน่งหนา้ท่ีการท างานตลอด
ระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บอนุญาต 

2. ให้ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการอนุมติั 

3. ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีก าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น 

4. ให้ได้รับยกเวน้ไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมซ่ึงได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวม
ค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.3 ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษทัฯไดท้  าสัญญาขาย และโอนอ านาจควบคุม ใน
บริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั (และบริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั บริษทัยอ่ยทางออ้ม) ให้กบับริษทัท่ีไม่ 

เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงแลว้ 

27. ภาษีเงินได้นติิบุคคล 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลส าหรับปี 25,439 19,651 25,435 14,010 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 637 (158) 555 - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 26,076 19,493 25,990 14,010 
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การกระทบยอดค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามบญัชีกบัภาษีเงินไดต้ามแบบแสดงรายการภาษีเงินไดส้ าหรับปี ส้ินสุด 

 วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563  และ 2562 มีดงัน้ี 

 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 117,599  100,218  117,271  91,292 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 20%  20%  20%  20% 

ภาษีเงินไดต้ามบญัชี 23,458  26,153  23,454  18,258 

ผลกระทบทางภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 637  -      555  - 

ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:        

รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้หรือค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัเพ่ิม -  (5,688)  -  (2,988) 

ค่าใชจ้่ายตอ้งห้าม 1,981  1,721  1,981  1,273 

อื่นๆ -  (2,693)  -  (2,533) 

รวม 2,618  (6,660)  2,536  (4,248) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ 26,076  19,493  25,990  14,010 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี และขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้คิดเป็นรายการภาษี
เงินไดร้อตดับญัชี จ านวน 61.48 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ จ านวน 80.63 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงบริษทัไดรั้บรู้
รายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม เฉพาะรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับเงินให้กูย้ืม
กรรมการท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจ จ านวน 4.20 ลา้นบาทเท่านั้น โดยจ านวนท่ีเหลือ บริษทั ไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน เน่ืองจากฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่ายงัไม่มีความเป็นไปได้และค่อนขา้งแน่ใจว่า
กลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ในปี 2562 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี คิดเป็นรายการภาษีเงินไดร้อตดับญัชี จ านวน 61.48 ลา้น
บาท ในงบการเงินรวม และ จ านวน 80.63 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัไดรั้บรู้รายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ซ่ึงรายการดงักล่าว ยกเวน้ สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ ไดถู้กแสดงในงบ
สถานะทางการเงินในปี 2563 เป็นปีแรก เน่ืองจากฝ่ายบริหารมัน่ใจว่าจะไดรั้บผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคต   
จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามท่ีเคย
รายงาน 

 ผลกระทบ  
ปรับปรุง
ใหม ่

 
ตามท่ีเคย
รายงาน 

 ผลกระทบ  
ปรับปรุง
ใหม ่

ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 พนับาท 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31ธนัวาคม 

2563 
31ธนัวาคม 2562 31ธนัวาคม 

2563 
31ธนัวาคม 2562 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี     

    เงินให้กูยื้มกรรมการท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจ - 4,200 - - 
- สินคา้คงเหลือ 541 961 344 601 

ลูกหน้ีการคา้ 331 421 331 421 
เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั 160 160 160 160 
ลูกหน้ีสวมสิทธิ 53,406 53,406 53,406 53,406 
เงินลงทุน 40 

2,087 
40 

2,296 
23,741 
2,087 

23,741 
2,296 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

รวม 56,565 61,484 80,069 80,625 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 104 104 - - 

สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าท่ีเกิดจากการซ้ือธุรกิจ - 3,932 - - 

รวม 104 4,036 - - 
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สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,200  57,283  61,483  -  80,624  80,624 

ส่วนของผู้ถือหุ้น            

ก าไรสะสม-ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,096,631)  57,283  (1,039,348)  (724,053)  80,624  (643,429) 
 

28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประกอบกิจการธุรกิจหลกัคือการท าเหมืองแร่ในประเทศไทย ซ่ึงไดแ้ก่เหมืองหินแอนดีไซต์ในจงัหวดั
สระบุรี  เหมืองแร่ดีบุกท่ีจงัหวดัภูเก็ต และให้บริการรับจา้งขดุเหมืองในประเทศพม่า นอกจากน้ีบริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทั 
สกายคลิฟฟ์ จ ากดั ซ่ึงมีเงินลงทุนในบริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ท่ีท าธุรกิจอสังหาริมทรัพยใ์นจงัหวดัภูเก็ต  

 

ยอดขายและตน้ทุนขายจ าแนกตามส่วนงานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดแ้ยกแสดงในงบก าไรขาดทุน 
ส่วนสินทรัพยจ์ าแนกตามส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

  ล้านบาท 

  ธุรกิจหลัก : เหมืองแร่ ธุรกิจ ธุรกิจ รายการตัดบัญชี รวม 

  การท าเหมือง โครงการที่ โรงแต่งแร่ การท าเหมืองหิน อสังหาริมทรัพย์ พลังงานทดแทน    

  แร่ดีบุก เมียนมาร์ จ.ชุมพร แอนดีไซท์         

  2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

รายจ่าย
โครงการต่างๆ  -  -  - -  -  -   -  -  - -   - -  -  -  - -  
เหมืองหินแอน
ดีไซต์ 

         
-    

         
-    

         
-             -             -    

          
-    

 
5.0 

 
5.0           -               -    

            
-              -    

              
-                 -    

                  
5.0 5.0 

เหมืองแร่ดีบุก-
เมียนมาร์ 

         
-    

         
-    38.0 35.0          -    

          
-    

              
-                -              -               -    

            
-              -    

              
-                 -    

             
38.0  

 
35.0 

โครงการภูเก็ต - - - - - - - - - -        -      -               -              -     -     -    
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ - 
สุทธิ 19.6 19.6 234.0 225.0 23.0 24.0 50.3 56.4 3.8 5.1 

            
-    166.9 

              
-                 -    

           
330.7  

       
497.0  

สินทรัพย์อื่น ๆ 
3.3 3.3 - -          -    

          
-    

      
1,418.2  

    
1,366.0  797.2 803.2 

            
-    117.9 (1,061.4) (1,352.0) 

        
1,157.3  

       
938.4  

สินทรัพย์รวม  22.9  22.9  272.0  260.0  23.0  24.0  1,473.5  1,427.4  801.0  808.3  -    284.8  (1,061.4) (1,352.0) 1,531.0  1,475.4  
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29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

การค า้ประกัน 

29.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทั มีภาระหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากการให้ธนาคาร            ค  ้า
ประกนั ดงัน้ี 

  ลา้นบาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษทั 

ผูรั้บหนงัสือค ้าประกนั  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

         

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  0.40  0.40  -  - 

การไฟฟ้านครหลวง  0.19  0.19  0.19  0.19 

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่  0.20  0.20  -  - 

ส านกังานโยธาและผงัเมืองภูเก็ต  0.31  0.31  -  - 

บริษทั ตงฟาง อิเลคทริค อินเตอร์เนชัน่แนล 

        คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั *                       

  

- 
  

30.00 
  

- 
  

- 

รวม  1.10  31.10  0.19  0.19 

*  หนังสือค ้ าประกันดังกล่าว มีทรัพยสิ์นของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเป็นหลกัประกัน ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ           
งบการเงินขอ้ 12   ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 บริษทัฯ ไดส่้งคืนหนงัสือค ้าประกนัฉบบัดงักล่าวให้กบัธนาคารใน
ประเทศแห่งหน่ึงเรียบร้อยแลว้ 

ภาระผูกพนัตามกฎหมาย 

29.2 ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
ก าหนดให้บริษทัฯ ผูถื้อประทานบตัรท่ี 28676/15268 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินแอนดีไซต์ เพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง จะต้องด าเนินการจัดตั้งกองทุน จ านวน 3 กองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วนัท่ีไปรับ     
ประทานบตัร คือ วนัท่ี 3 ตุลาคม 2560  

เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560 บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์ และไดน้ าเงินเขา้บญัชีกองทุนงวดแรก ใน
วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 โดยรายละเอียดกองทุน มีดงัน้ี 

- กองทุนฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีท าเหมือง  

วตัถุประสงคข์องกองทุน เพ่ือใชส้ าหรับการด าเนินงานดา้นการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ีท่ีผ่านการท าเหมืองแร่แลว้และ
บริเวณพ้ืนท่ีท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการท าเหมือง โดยก าหนดจ่ายในอตัราปีละ 34,000 บาทต่อไร่ ซ่ึงทางบริษทัฯจะมี
การก าหนดพ้ืนท่ีท าเหมืองในแต่ละปี โดยให้คิดค านวณเงินเพ่ือน าเขา้กองทุนฟ้ืนฟูตามจ านวนไร่ท่ีท าเหมืองจริง
ในแต่ละปีไปจนกว่าสิทธิและหน้าท่ีตามประทานบตัรส้ินสุดลง ซ่ึงในการค านวณเงินท่ีจะน าเขา้กองทุนฟ้ืนฟู
พ้ืนท่ีท าเหมืองจะตอ้งไม่เกินจ านวน 88 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา ตามเน้ือท่ีท่ีระบุไวข้องประทานบตัร 
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- กองทุนพฒันาหมู่บา้นรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่  

วตัถุประสงคข์องกองทุน เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับการด าเนินกิจกรรมการพฒันาสาธารณประโยชน์ การศึกษา 
ประเพณี และวฒันธรรมของชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีประทานบตัร และพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัประทานบตัร การน าเงิน
เข้ากองทุนในปีแรกก าหนดไวจ้ านวน 500,000 บาท และปีถดัมาให้น าเงินเข้ากองทุนจากสัดส่วน 1 บาทต่อ
เมตริกตนัของอตัราในการผลิตปีก่อนหนา้มาค านวณ กองทุนขั้นต ่าก าหนดไว ้500,000 บาทต่อปี โดยตอ้งน าเงิน
เขา้ต่อเน่ืองจนกว่าสิทธิและหนา้ท่ีตามประทานบตัรส้ินสุด 

- กองทุนเฝ้าระวงัสุขภาพ  

วตัถุประสงคข์องกองทุน เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายส าหรับการด าเนินกิจกรรมการตรวจสุขภาพและการเฝ้าระวงัสุขภาพ
อนามยัของประชาชน รวมทั้งสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาธารณสุขของชุมชน ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง
พ้ืนท่ีประทานบตัรและพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง การน าเงินเขา้กองทุนในปีแรกก าหนดไวจ้ านวน 200,000 บาท และปีถดั
มาให้น าเงินเขา้กองทุนจากสัดส่วน 0.5 บาทต่อเมตริกตนัของอตัราในการผลิตปีก่อนหนา้มาค านวณ กองทุนขั้น
ต ่าก าหนดไว ้200,000 บาทต่อปี โดยตอ้งน าเงินเขา้ต่อเน่ืองจนกว่าสิทธิและหนา้ท่ีตามประทานบตัรส้ินสุด  

ทั้งน้ี บริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์ ชุดเดียวกนัดูแลทั้ง 3 กองทุน  โดยตามระเบียบจะตอ้งจดัประชุม
คณะกรรมการมวลชนสัมพนัธ์โครงการของแต่ละกองทุน อย่างน้อย 1 คร้ัง/ปี เพ่ือพิจารณาแผนงานและผลการ
ด าเนินกิจกรรม พร้อมทั้งจดัท ารายงานแผนและผลการด าเนินงานให้ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบ 

 

ภาระผูกพนัตามสัญญา 

29.3 สัญญาจา้งด าเนินการส ารวจขั้นรายละเอียดเพ่ือประเมินส ารองแร่ดีบุก แหล่ง Yamon สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ กบั บริษทั จีเอ็มที คอร์ปเรชัน่ จ ากดั สัญญาลงวนัท่ี 1 เมษายน 2560 มูลค่าสัญญา 4.8 ลา้นบาท โดยไดช้ าระเงิน
แลว้ 4.2 ลา้นบาท  

บริษัท 89 แคปริคอร์น ดิเวลลอปเมนท์ จ ากัด ไดล้งนามในสัญญา กบับริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี; 

29.4 สัญญาว่าจา้งรักษาความปลอดภยัในโครงการ THE BAY ฉบบัลงวนัท่ี 1 เมษายน 2564 มูลค่าตามสัญญาก าหนดช าระ
เป็นรายเดือน เดือนละ 32,000 บาท อายสัุญญา 6 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2564- 31 สิงหาคม 2564     

คดีความท่ีบริษัทฯ ฟ้องและถูกฟ้องร้อง 

29.5 คดีเพิกถอนนิติกรรมการกูย้ืมเงินและการจ าน าใบหุ้นของบริษทัท่ีถืออยู่ในบริษทั ทรัพยากรสมุทร  จ ากดั ระหว่าง
บริษทั และบริษทัยอ่ย กบั บริษทั ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่ง 

เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม  2555  บริษทัท่ีมีความสัมพนัธ์กนักบัอดีตกรรมการ ไดมี้หนงัสือมาถึงบริษทัฯ โดยอา้งว่า 
บริษทัฯไดค้า้งช าระเงินกู ้ตามสัญญาเงินกู ้จ  านวนเงิน 56.80 ลา้นบาท และจะบงัคบัจ าน าหุ้นของบริษทัฯท่ีถืออยูใ่น
บริษทัย่อย (บริษทั ทรัพยากรสมุทร จ ากดั ) ต่อมาในวนัท่ี 28  มิถุนายน 2555 บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว ไดบ้งัคบั
จ าน าหุ้น โดยการออกขายทอดตลาด ซ่ึงบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว เป็นผูเ้ขา้ร่วมประมูลเพียงรายเดียวและชนะการ
ประมูลในราคา 18.5 ลา้นบาท 
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คณะกรรมการบริษทัชุดปัจจุบนัของบริษทัฯ เห็นว่า การท าสัญญากูยื้มเงินรวม 3 ฉบบั และสัญญาจ าน าค ้าประกนั 

ใบหุ้นรวม 3 ฉบบั ท่ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว อา้งถึง รวมถึงการท่ีอดีตกรรมการของบริษทัฯ น าใบหุ้นออกไปจาก
บริษทัฯ เพื่อขายทอดตลาด เป็นการกระท าให้บริษทัฯ เสียหาย จึงได้แจ้งความ/ฟ้องร้องด าเนินคดีกับบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัรวมสองแห่ง และอดีตกรรมการของบริษทัฯ ดงัน้ี 

(1) วนัท่ี 15 มิถุนายน 2555 บริษทัไดแ้จง้ความร้องทุกขเ์ป็นคดีอาญาต่อพนกังานสอบสวนสถานีต ารวจนครบาล
สุทธิสาร ข้อหาเอาไปเสียซ่ึงเอกสาร (ใบหุ้น) ของผูอ่ื้น ในประการท่ีน่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย แต่
เน่ืองจากอดีตผูบ้ริหารไม่มาพบพนกังานสอบสวนตามหมายเรียก พนกังานสอบสวนจึงไดอ้อกหมายจบัไว้ 
ต่อมาบริษทัไดน้ าเร่ืองดงักล่าวไปย่ืนฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาล เป็นคดีหมายเลขด าท่ี 3574/2558 ศาลชั้นตน้
ไดมี้ค าพิพากษายกฟ้อง ส่วนกรณีใบหุ้น บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งจะมีสิทธิบงัคบัจ าน า โดยการขายทอดตลาดโดย
ชอบหรือไม่ให้ไปว่ากล่าวในทางแพ่ง  

บริษทัไดย้ื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ คดีจึงไดถึ้งท่ีสุด 

(2) วนัท่ี 25 กนัยายน 2555 บริษทัไดย้ื่นฟ้องเป็นคดีแพ่ง ขอให้เพิกถอนนิติกรรมสัญญากูย้ืมเงินรวม 3 ฉบบั 
และสัญญาจ าน ารวม 3 ฉบบั ในระหว่างพิจารณาของศาล บริษทัไดย่ื้นฟ้ืนฟูกิจการคดีดงักล่าว ศาลไดมี้ค าส่ัง
ให้จ าหน่ายคดี 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งสองแห่ง ไดน้ ามูลหน้ีตามสัญญาเงินกูท้ั้ง 3 ฉบบัขา้งตน้ มาย่ืนขอรับช าระหน้ีต่อเจา้
พนกังานพิทกัษท์รัพยใ์นคดีฟ้ืนฟูกิจการ เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์ค าส่ังว่าตามสัญญาเงินกูฉ้บบัท่ี 1 และ 2 
เป็นสัญญาเงินกูท่ี้บริษทัย่อยไดกู้ยื้ม และช าระหน้ีไปเสร็จส้ินแลว้ ส่วนฉบบัท่ี 3 เป็นสัญญาท่ีไม่ลงวนัท่ี 
เดือน ปี พ.ศ ท่ีท าสัญญา คงมีเพียงแต่ค  ารับรองลายมือช่ือของทนายความท่ีรับรองลายมือช่ือเท่านั้น จึงไม่
อาจน ามาอา้งเพ่ือขอรับช าระหน้ีได ้จึงมีค าส่ังให้ยกค าร้อง 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งสองแห่งไดย่ื้นคดัคา้นค าส่ังต่อศาลลม้ละลายกลาง 

ต่อมาศาลลม้ละลายกลางพิพากษายกค าร้อง ซ่ึงบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งสองแห่งไม่ไดย่ื้นอุทธรณ์ค าส่ัง คดีจึงถึง
ท่ีสุดจากค าวินิจฉัยของเจา้พนักงานพิทกัษท์รัพยข์า้งตน้ ท าให้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งสองแห่งไม่สามารถน า
สัญญาเงินกูท้ั้ง 3 ฉบบั มาฟ้องร้องบงัคบัให้บริษทัช าระหน้ีได ้ดงันั้นการด าเนินคดีในทางแพ่งจึงไม่เป็น
ประโยชน์แก่บริษทั คดีจึงยติุ 

(3) วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 บริษทัไดย้ื่นฟ้องเป็นคดีแพ่ง ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดใบหุ้นของบริษทั ใน
ระหว่างพิจารณาของศาล บริษทัไดย่ื้นฟ้ืนฟูกิจการคดีดงักล่าว ศาลไดมี้ค าส่ังให้จ าหน่ายคดี 

ต่อมาบริษทัได้ออกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการ และจะด าเนินคดีต่อ แต่เน่ืองจากบริษทัท่ีเก่ียวข้องได้ถูกนาย
ทะเบียนบริษทัขีดช่ือออกจากการเป็นบริษทั (บริษัทร้าง) จึงส้ินสภาพความเป็นนิติบุคคล ดังนั้นการ
ด าเนินคดีทางแพ่งต่อ จะตอ้งร้องขอต่อศาลเพื่อให้บริษทักลบัคืนสู่สภาพเดิม จึงมิอาจด าเนินคดีต่อได้ 

(4) วนัท่ี 12 มิถุนายน 2556 บริษทัแจง้ความด าเนินคดีอาญา ต่อ 2 ขอ้หาลงขอ้ความอนัเป็นเท็จในเอกสาร ตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยค์ดีอยูร่ะหว่างการสอบสวนเพ่ิมเติมของพนกังานสอบสวน 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ecdpolice.com%2F&ei=s0ktUoeqHcqCrgfKzoCoDw&usg=AFQjCNFLNJNUgFkLof7c2z9qhDyb55alaw&sig2=Xh2pM1t4Gx11na3nb-AyOw&bvm=bv.51773540,d.bmk
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หนีสิ้นที่อาจจะเกิดขึน้จากคดีความ 

29.6 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์ในคดีลม้ละลายของบริษทั ทุ่งค  า จ ากดั ซ่ึงเคยเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทัฯ ไดย้ื่นค าร้องขอให้ศาลมีค าส่ังให้เพิกถอนการช าระคืนเงินกูยื้มแก่บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 3 บริษทั ไดแ้ก่ 
บริษทั สกายคลิฟฟ์ จ ากดั บริษทั 89 แคปริคอร์นดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั และบริษทั ทรัพยากรสมุทร จ ากดั ในระหว่าง
การด าเนินคดีลม้ละลายจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 119,039,796.82 บาท ซ่ึงศาลไดมี้ค าส่ังให้เพิกถอนแลว้ ขณะน้ีบริษทัยอ่ย
อยูร่ะหว่างย่ืนอุทธรณ์ค าส่ังศาล 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศนอ้ย เน่ืองจาก
รายการคา้หลกัของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศมีจ านวนไม่มาก โดยธุรกรรมหลกัในต่างประเทศมีการท าสัญญาใน
สกุลเงินบาท 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เกิดจากความผนัผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผูบ้ริหารเช่ือว่าผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียจะไม่มีนยัยะต่องบการเงินของ
กลุ่มบริษทั  

ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯ ขายสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ท่ีมีความสามารถในการช าระหน้ีไดดี้ บริษทัฯ จึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการเรียกเก็บหน้ี
จากลูกหน้ีเหล่าน้ี 

มูลค่ายติุธรรม 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็น
สาระส าคญักบัมูลค่าตามบญัชี 

31 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 5/2564 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัดงัน้ี 

31.1 รายการจ าหน่ายไปซ่ึงเงินลงทนุของบริษทั ชลสิน จ ากดั ให้กบับริษทัที่ไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง ซ่ึงการเขา้ท า
รายการดงักล่าวจะท าใหบ้ริษทั ชลสิน จ ากดั ส้ินสภาพการเป็นบริษทัยอ่ย ของบริษทัฯ 

31.2 อนุมติัเขา้ลงทุนในหุน้สามญัของ King Of Ore Mine Limited (“KOOM”) โดยมูลค่าหุ้นทั้งหมดของ KOOM มีราคา
ยติุธรรมคิดเป็น 882.32 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัฯจะเขา้ไปลงทุนและไดรั้บโอนหุ้นสามญัจ านวน 7,350 หุน้ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยยะ 49 ของทุนจดทะเบียน มูลค่าเงินลงทนุคดิเป็น 270.85 ลา้นบาท และบริษทัฯ จะช าระค่าหุ้นสามญั
ของ KOOM ดว้ยการหกักลบลบหน้ีกบัหน้ีค่าจา้งท าเหมืองแร่ในประเทศพม่าท่ีคา้งช าระอยู ่

32 การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2564  

Thongkah Harbour
Highlight
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษทัตามงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เปรียบเทียบ
กบังบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เปรียบเทียบกบังบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
เมื่อวนัท่ี 12 มถิุนายน 2563 บริษทัฯไดท้ าสัญญาขายเงินลงทุน ในบริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั (และบริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั 

ทางออ้ม) ให้แก่บริษทัท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงโดยก าหนดให้โอนอ านาจควบคุมของบริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั (และบริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง 
จ ากดั ทางออ้ม) ในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ดงันั้นในการน าเสนองบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จึง
ไดร้วมผลการด าเนินงาน ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในงบก าไรขาดทุนรวม และ ตดัรายการสินทรัพยห์น้ีสินและส่วนผูถ้ือหุ้น
ทั้งหมด ของบริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั และ บริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั ออกจากงบแสดงฐานะการเงินรวมและ งบกระแสเงินสดรวม ตั้งแต่
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เป็นตน้ไป 
 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 ดงัน้ี 

 
 

 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

57.67                102.25              (44.58)                (43.60)
21.54                61.23                (39.69)                (64.82)
5.20                  19.83                (14.63)                (73.78)

246.03              210.29              35.74                17.00
-                    45.24                (45.24)                (100.00)

15.97                27.06                (11.09)                (40.98)
-                    1.81                  (1.81)                  (100.00)

49.59                23.57                26.02                110.39
396.00              491.28              (95.28)                (19.39)

รายได้จากการขายสนิแร่

รายได้ค่าบรกิารรบัจ้างขดุเหมอืงในต่างประเทศ

รายได้จากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์
รายได้จากการให้บรกิารระบบกรองน ้าประปา
รายได้อืน่
รวมรายได้

รายได้จากการขายอสงัหารมิทรพัย์

รายได้ค่าบรกิารรบัจ้างขดุเหมอืงในประเทศ

หน่วย : ลา้นบาท

ส าหรบัปี 
เพิม่ข้ึน (ลดลง) %

งบการเงินรวม

รายได้จากการขายหนิแอนดไีซต์

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

35.13                87.98                (52.85)                (60.07)
9.72                  41.48                (31.76)                (76.57)
4.96                  15.33                (10.37)                (67.65)

85.25                90.75                (5.50)                  (6.06)
-                    15.12                (15.12)                (100.00)

7.93                  15.09                (7.16)                  (47.45)
-                    0.73                  (0.73)                  (100.00)

2.67                  3.30                  (0.63)                  (19.09)
4.93                  -                    4.93                  100.00

109.66              113.32              (3.66)                  (3.23)
17.69                -                    17.69                100.00
7.86                  7.96                  (0.10)                  (1.26)

285.80              391.06              (105.26)              (26.92)
110.20              100.22              9.98                  9.96
26.07                19.49                6.58                  33.76
84.12                80.72                3.40                  4.21
80.39                76.09                4.30                  5.65

รายได(้ค่าใช้จ่าย)ภาษเีงนิได้
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวด
ก าไร (ขาดทุน) สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่

ต้นทุนการให้บรกิารระบบกรองน ้าประปา
ต้นทุนในการจดัจ าหน่าย

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

ต้นทุนทางการเงนิ
รวมค่าใช้จ่าย
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิได้

ต้นทุนสญูเปล่า

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ทีด่นิ

ต้นทุนการขายหนิแอนดไีซต์
ต้นทุนการขายสนิแร่
ต้นทุนการขายอสงัหารมิทรพัย์
ต้นทุนค่าบรกิารรบัจ้างขดุ -เหมอืงในต่างประเทศ
ต้นทุนค่าบรกิารรบัจ้างขดุ -เหมอืงในประเทศ
ต้นทุนค่าขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์

หน่วย : ลา้นบาท

ส าหรบัปี 
เพิม่ข้ึน (ลดลง) %

งบการเงินรวม
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1.รายได้จากการด าเนินงาน  
 - บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายหินแอนดีไซต์ส าหรับปี 2563 มีจ านวนเงิน 57.67 ลา้นบาท ลดลงประมาณร้อยละ 43.60 เมื่อเทียบกบัปีก่อนท่ีมี
รายไดจ้ากการขายหินแอนดีไซตจ์ านวนเงิน 102.25 ลา้นบาท  
 - รายไดจ้ากการขายสินแร่ นั้น บริษทัฯ ไดด้ าเนินการซ้ือสินแร่ดีบุก มาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ น ามาผา่นขั้นตอนการแต่งแร่เพ่ือให้
ไดสิ้นแร่ดีบุกท่ีมีค่าความบริสุทธ์ิเพ่ิมมากขึ้น และส่งไปจ าหน่ายให้กบัผูซ้ื้อในประเทศ  รวมถึงรายไดจ้ากการขายแร่ดินซีเมนท์จากเหมืองสระบุรี  ทั้งน้ี
ส าหรับปี 2563 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายสินแร่ มีจ านวนเงิน 21.54 ลา้นบาท ลดลงประมาณร้อยละ 64.82 เมื่อเทียบกบัปีก่อนท่ีมีรายไดจ้ านวนเงิน 61.23 
ลา้นบาท 
 - บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ส าหรับปี 2563 มีจ านวนเงิน 5.20 ลา้นบาท ลดลงประมาณร้อยละ 73.78 เมื่อเทียบกบัปี
ก่อนท่ีมีรายไดจ้ากการขายโครงการจ านวนเงิน 19.83 ลา้นบาท สาเหตุท่ีลดลงเน่ืองจากการชะลอตวัของตลาดอสังหาริมทรัพย ์จ.ภูเก็ต และ การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด 19 
 - บริษทัฯ มีรายได้จากการรับจ้างขุดและผลิตเหมืองแร่ดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ส าหรับปี 2563 มีจ านวนเงิน 246.03 ลา้นบาท 
เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 17.0 เมื่อเทียบกบัปีก่อนท่ีมีรายไดจ้ านวนเงิน 210.29 ลา้นบาท  
 - บริษทัฯ ไม่มีรายไดจ้ากการรับจา้งขดุและผลิตเหมืองแร่ไพโรลูไซท ์จ.เชียงใหม่ ส าหรับปี 2563 เมื่อเทียบกบัปีก่อนท่ีมีรายไดเ้ป็นจ านวน 45.24 
ลา้นบาท เน่ืองจากไม่มีการรับจา้งในปีน้ี 
 - บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยส์ าหรับปี 2563 ซ่ึงเป็นการด าเนินการของเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2563 มีจ านวนเงิน 
15.97 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงประมาณร้อยละ 40.98 เมื่อเทียบกับปีก่อนท่ีมีรายได้เป็นจ านวนเงิน 27.06 ลา้นบาท สาเหตุท่ีลดลงเน่ืองจากเมื่อวนัท่ี 12 
มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดท้ าสัญญาขายเงินลงทุน ในบริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จ ากดั (และบริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั ทางออ้ม) ให้แก่บริษทัท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
 
2.ต้นทุนการขายและบริหาร 
  - ตน้ทุนการขายหินแอนดีไซต ์ ส าหรับปี 2563  มีจ านวนเงินประมาณ 35.13 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงประมาณร้อยละ 60.07 เมื่อเทียบกบัปีก่อนท่ี
มีตน้ทุนการขายหินแอนดีไซตจ์ านวนเงิน 87.98 ลา้นบาท  
        - ต้นทุนการขายสินแร่ ส าหรับปี 2563 มีจ านวนเงินประมาณ 9.72 ล้านบาท ประกอบไปด้วยค่าสินแร่ ค่าจ้างแต่งสินแร่ ค่าขนส่ง  และ
ค่าภาคหลวง เป็นตน้ ปรับตวัลดลงประมาณร้อยละ 76.57 เมื่อเทียบกบัปีก่อนท่ีมีตน้ทุนเป็นจ านวนเงิน 41.48 ลา้นบาท 
 -  ตน้ทุนการขายอสังหาริมทรัพย ์ส าหรับปี 2563 มีจ านวนเงินประมาณ 4.96 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเป็นตน้ทุนส าหรับบา้นท่ีไดม้ีการโอนขายในปีน้ี 
    - ตน้ทุนการด าเนินการเหมืองแร่ดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ส าหรับปี 2563  มีจ านวนเงินประมาณ 85.25 ลา้นบาท ปรับตวัลดลง
ประมาณร้อยละ 6.06 เมื่อเทียบกบัปีก่อนท่ีมีตน้ทุนการด าเนินการเหมืองแร่ดีบุกจ านวนเงิน 90.75 ลา้นบาท  
       - ไม่มีตน้ทุนการด าเนินการเหมืองแร่ไพโรลูไซท์ จ.เชียงใหม่ส าหรับปี 2563 เมื่อเทียบกบัปีก่อนท่ีมีตน้ทุนการการด าเนินการเป็นจ านวนเงิน 
15.12 ลา้นบาท เน่ืองจากไม่มีการรับจา้งในปีน้ี 
   - ตน้ทุนการด าเนินการโรงงานไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตย ์ส าหรับปี 2563 มีเป็นจ านวนเงิน 15.97 ลา้นบาท ปรับตวัลดลงประมาณร้อยละ 40.98 เมื่อ
เทียบจากปีก่อนท่ีมีตน้ทุนเป็นจ านวนเงิน 27.06 ลา้นบาท  
    - ตน้ทุนสูญเปล่า ส าหรับปี 2563 มีเป็นจ านวนเงิน 4.9 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการรับจา้งท าเหมืองในประเทศ และ การรับจา้งโม่หิน ซ่ึงไม่มีรายได้
ในปี 2563 แต่ยงัคงมีค่าใชจ่้ายคงท่ีเกิดขึ้นเช่น ค่าเส่ือมราคา ค่าจา้งพนกังาน ค่าซ่อมแซม ค่าเช่าเคร่ืองจกัรและโกดงั เป็นตน้ 
 
3. ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย ณ ปัจจุบนั ของบริษทัฯ มาจาก ธุรกิจเหมืองหินแอนดีไซต ์และธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย ์ส าหรับธุรกิจรับจา้งด าเนินการขุด
เหมืองท่ีประเทศพม่านั้น จะไม่มีค่าใชจ่้ายในการขายเน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นผูจ้  าหน่ายแร่ดีบุกท่ีบริษทัฯ ด าเนินการมาได ้ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายส าหรับธุรกิจ
เหมืองหินแอนดีไซต ์จะประกอบไปดว้ย ค่าภาคหลวงแร่ และค่าใชจ่้ายรถบรรทุกในการขนส่งหิน เป็นหลกั  ทั้งน้ี ส าหรับปี 2563 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายในการ
ขาย 2.67 ลา้นบาท ลดลงร้อยละประมาณ 19.09  จากปีก่อนท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขาย 3.30 ลา้นบาท  
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4.ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
 ภาพรวมของค่าใชจ่้ายในการบริหาร ณ ปัจจุบนั ของบริษทัฯ นั้นประกอบไปดว้ย รายจ่ายเก่ียวกบัพนักงาน  ค่าท่ีปรึกษา ค่าสอบบญัชี ค่าเส่ือม
ราคาทรัพยสิ์น ค่าสาธารณูปโภค เป็นตน้ ส าหรับปี 2563 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร 109.66 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 3.23  เมื่อเทียบกบัปีก่อนท่ีมี
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 113.32 ลา้นบาท  
 
5.ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ 
    บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 84.12 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 3.40 ลา้นบาท หรือร้อยละ 4.21 เมื่อเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 
80.72 ลา้นบาท  
 
6.ก าไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิ ส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 80.39 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 4.30 ลา้นบาท หรือร้อยละ 5.65 
เมื่อเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นใหญ่ 76.09 ลา้นบาท 
 
7.ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย มีภาษีเงินไดจ้ากผลก าไรจากการด าเนินงาน จ านวน 26.07 ลา้นบาท  
 
8.ฐานะทางการเงิน 
 สินทรัพย์รวม 
 ดา้นสินทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท์ั้งส้ิน 1,531.71 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.75 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลา
เดียวก่อนของปีก่อน 1,475.38 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกั ไดแ้ก่ 
 

 
 

▪ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 10.39 ลา้นบาท ลดลง 2.44 ลา้นบาท อตัราร้อยละ 19.02 
เมื่อเทียบกบัส้ินปี 2562 (31 ธนัวาคม 2562) ซ่ึงมีจ านวนเงินประมาณ 12.84 ลา้นบาท  

▪ ลูกหน้ีการคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 369.58 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 57.23 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 18.33 เมื่อเทียบ
กบัส้ินปี 2562 (31 ธนัวาคม 2562) ซ่ึงมีจ านวนเงินประมาณ 312.34 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีค่าจา้งจากการขดุเหมืองและผลิตแร่
ในต่างประเทศ 

▪ สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 329.37 ลา้นบาท ลดลง 11.47 คิดเป็นอตัราร้อยละ 3.36 เมื่อเทียบกบัส้ินปี 2562 (31 
ธนัวาคม 2562) ซ่ึงมีจ านวนเงินประมาณ 340.84 ลา้นบาท 

▪ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 362.27 ลา้นบาท ลดลง 159.94 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 
30.63 เมื่อเทียบกบั ส้ินปี 2562 (31 ธนัวาคม 2562) ซ่ึงมีจ านวนเงินประมาณ 522.21 ลา้นบาท การลดลงเน่ืองจากการขายเงินลงทุนใน
บริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลด้ิง จ ากดั ซ่ึงประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

 
 
 
 

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
31 ธ.ค.63 31 ธ.ค. 62

10.39            12.84            
369.58           312.34           
329.37           340.84           
362.27           522.21           

หน่วย : ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลกูหน้ีการค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ
ทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ

หน่วย : ลา้นบาท
 สินทรพัย์
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 หนี้สิน 
 ดา้นหน้ีสิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีหน้ีสินทั้งส้ิน 228.11 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 20.85 เมื่อเทียบกบัส้ินปี 2562 (31 
ธนัวาคม 2562) ซ่ึงมีจ านวนเงินประมาณ 288.19 ลา้นบาท มีสาเหตุหลกั ไดแ้ก่  
 

 
 
 

▪ เจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 51.58 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 18.22 เมื่อเทียบกบัส้ินปี 2562 (31 ธนัวาคม 
2562) ซ่ึงมีจ านวนเงินประมาณ 63.07 ลา้นบาท เป็นผลมาจากค่าว่าจา้งบริษทัในต่างประเทศเป็นผูด้  าเนินงานหลกัในการด าเนิน การ
ขดุเหมืองท่ีประเทศเมียนมาร์ และเจา้หน้ีส าหรับงานเหมืองหินแอนดีไซต ์

▪ เจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากบั 52.60 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นคิดเป็นอตัราร้อยละ 67.39 เมื่อเทียบกบัส้ินปี 2562 (31 ธันวาคม 
2562) ซ่ึงมีจ านวนเงินประมาณ 31.42 ลา้นบาท  

▪ เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลภายนอก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 40.30 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นเป็นอตัราร้อยละ 43.93 เมื่อเทียบกบัส้ิน
ปี 2562 (31 ธนัวาคม 2562) ซ่ึงมีจ านวนเงินประมาณ 28 ลา้นบาท 

▪ เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 0 ลา้นบาท ลดลงคิดเป็นอตัราร้อยละ 100  เมื่อเทียบกบัส้ินปี 2562 (31 
ธนัวาคม 2562) ซ่ึงมีจ านวนเงินประมาณ 100.65 ลา้นบาท เป็นเงินกูเ้พื่อช าระค่าเคร่ืองจกัรส าหรับโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน จ.ชุมพร 
โดยการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึง  การลดลงเน่ืองจากการขายเงินลงทุนในบริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย่ี โฮลดิ้ง จ ากดั 
ซ่ึงประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

 
 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ และ บริษทัยอ่ย มีส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,302.60 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น  115.41 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 9.72 เมื่อ
เทียบกบัส้ินปี 2562 (31 ธนัวาคม 2562) ซ่ึงมีจ านวนเงินประมาณ 1,187.19 ลา้นบาท    
 

กระแสเงินสด 
 

 
 
 
 

ณ วนัที ่ ณ วนัที ่
31 ธ.ค.63 31 ธ.ค. 62

51.58            63.07            
52.60            31.42            
12.01            13.91            
40.30            28.00            

-               100.65           

 หน้ีสิน
หน่วย : ล้านบาท

เจา้หน้ีการค้า
เจา้หน้ีอืน่
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน

เงินกูยื้มจากสถาบนัทางการเงิน
เงินกูยื้มระยะสัน้จากบคุคลภายนอก

หน่วย : ลา้นบาท

31 ธ.ค.63 31 ธ.ค. 62
123.66           149.29           

(75.88) (298.69)
(48.17) 148.05           
(2.44) (1.40)
12.84            14.27            
10.39            12.84            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที ่1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

หน่วย : ลา้นบาท

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการลงทนุ
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดเพิม่ข้ึน(ลดลง)สทุธิในระหวา่งงวด
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงานจ านวน 123.66 ลา้นบาท จากการรับช าระ
จากลูกหน้ีการคา้ต่างประเทศ กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุนจ านวน 75.88 ลา้นบาท ใชไ้ปในการซ้ือหุ้นในบริษทัต่างประเทศแห่งหน่ึงและ
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมการหาเงินจ านวน 48.17 ลา้นบาท  จากดอกเบ้ียเงินกูจ้ากการกูเ้งินบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  ดงันั้น บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  จ านวน 10.39 ลา้นบาท ลดลง 2.44 ลา้นบาท จากวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 
 อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 
 

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจของบริษัท 

ในการด าเนินธุรกิจ ผลประกอบการของบริษทัจะขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม และขอ้ก าหนดกฎหมายเป็นส าคญั ซ่ึงอาจได้รับ

ผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ท่ีบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น  ปัจจัยทางด้านข้อก าหนดกฎหมาย โดยบริษัทได้ยื่นขอต่ออายุประทานบัตร เลขท่ี 

28675/15632  ต่อส านกังานอุตสาหกรรมจงัหวดัสระบุรี เมื่อวนัท่ี 2 มิถุนายน 2559 โดยขั้นตอนการตรวจสอบรายงานประเมินความกา้วหนา้ในทางเศรษฐกิจ

ส าหรับการอนุญาตประทานบตัรและความเหมาะสมของเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการท าเหมืองได้ผ่านการอนุญาตเรียบร้อยแลว้ ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการต่อ

สัญญาการใชท่ี้ดินนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี ซ่ึงไดห้มดอายลุงเมื่อวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2561 และเร่ืองการต่อสัญญาฯ ดังกล่าวถูกเสนอเขา้

กรมพฒันาสังคมและสวสัดิการเมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2563 ปัจจุบนัอยู่ระหว่างการรอน าเขา้คณะกรรมการพิจารณา  ต่อมาบริษทั สินธนา รีซอร์ส จ ากัด

(เจา้ของประทานบตัรโดยบริษทัฯไดเ้ช่าช่วงการท าเหมือง) ไดถู้กนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัขีดช่ือออกจากทะเบียนเป็นบริษทัร้างและส้ินสภาพนิติบุคคล 

จึงท าให้การด าเนินการในการขอประทานบัตรภายใต้ช่ือบริษัทดังกล่าวไม่สามารถด าเนินต่อไปได้  ทั้งน้ีการด าเนินงานภายใต้ประทานบัตรเลขท่ี 

25676/15268 ในนามของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ยงัสามารถท าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงมีปริมาณแร่ส ารองเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและไม่ส่งผล

กระทบใดๆ ต่อบริษทัฯ 
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