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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2563 เป็ นปี ที่ท้งั ประเทศไทย และต่างประเทศทุกประเทศได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 หรื อ COVID-19 ซึ่ งทั้งภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน ทั้งในและต่างประเทศได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาด COVID19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจในวงกว้าง
โดยบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ได้รับผลกระทบทั้งในด้านการลงทุน การบริ หารต่างๆ ทาให้ตอ้ งปรับเปลี่ยน
แผนการลงทุนและกลยยุทธ์ต่างๆ รวมทั้งการปรับแผนบริ หารเงินทุนหมุนเวียนและเงินสารองของบริ ษทั ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตามจากการที่บริ ษทั ฯ ได้ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตแร่ ดีบุกในประเทศเมียนมา ได้รับผลกระทบ
ในช่วงครึ่ งปี หลังเป็ นอย่างมาก เนื่องจากการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ในประเทศเมียนมา ทวีความรุ นแรงมากขึ้น อีกทั้งได้เกิด
การรัฐประหารในประเทศเมียนมาซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการนาเข้าและส่ งออก สิ นแร่ และอุปกรณ์ที่จาเป็ นต่างๆ ทาให้บริ ษทั ฯ ต้อง
ตัดสิ นใจชะลอการดาเนินการในประเทศเมียนมาไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีข้ นึ
เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสในการลงทุนใหม่ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจเหมืองแร่ ไปยังประเทศ
แซมเบีย ซึ่งประกอบธุรกิจเหมืองแร่ ทองคา ซึ่งเป็ นแหล่งแร่ ที่มีปริ มาณสารองแร่ สูง
ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ถึงแม้นว่า COVID-19 จะส่ งผลกระทบต่อการเดินทาง การประกอบธุรกิจ วิถีชีวิต แต่
บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม โดยรอบสถานประกอบการ โดยให้ความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ท้ายที่ สุด คณะกรรมการใคร่ ขอขอบคุณท่ านผูถ้ ื อหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หน่ วยงานต่างๆ ทั้งภาครั ฐ และเอกชน สาหรั บการ
สนับสนุน ในกลุ่มบริ ษทั ตลอดมา และขอขอบคุณคณะผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกท่าน ที่ทุ่มเท และเป็ นกาลังสาคัญให้กบั บริ ษทั ทุ่ง
คาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ด้วยการดาเนินงานโดยยึดหลักธรรมภิบาล และบริ ษทั ฯ หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู ้
มีส่วนได้เสี ยทุกท่านในอนาคตต่อไป

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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ธุรกิจของเรา
1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 ประวัติความเป็ นมา
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ได้ดาเนินธุรกิจเหมืองแร่ มาเป็ นเวลากว่า 114 ปี โดยเริ่ มต้นจากการทาเหมืองแร่ ดีบุกในพื้นที่อ่าวภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2449 โดย
กัปตัน เอ็ดเวิร์ด ที ไมล์ส ชาวออสเตรเลียผูก้ ่อตั้งบริ ษทั ฯ ซึ่งได้เริ่ มมีแนวคิดจากการสังเกตเห็นวิธีการทาเหมืองแร่ ของชาวจีนที่ภูเก็ตในปี พ.ศ. 2448 จึงได้
พัฒนาเครื่ องมือและลงทุนในการทาธุรกิจนี้
ต่อมาในปี 2449 กัปตันไมล์สได้ก่อตั้ง “บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ ทิน เดรดยิ่ง จากัด” ที่โฮวบากศ์ แทสมาเนีย และได้ติดต่อกับรัฐบาลไทยเพื่อขอ
ประทานบัตรเหมืองแร่ ดีบุกในอ่าวภูเก็ตในปี 2450 บริ ษทั ได้เริ่ มทาเหมืองแร่ ดีบุกทางทะเลโดยใช้เรื อขุดแบบกระพ้อรายแรกของโลก และนามาซึ่ ง
ประสบการณ์และความสาเร็จที่ได้ถูกจารึ กไว้มากมายของบริ ษทั
หลังจากปี 2450 บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนเพิ่มกาลังการผลิตในเหมืองแร่ ดีบุกด้วยการซื้ อเรื อขุดเจาะเพิ่มขึ้น 7 ลาเพื่อใช้ในการดาเนิ นงานในพื้ นที่
จังหวัดภูเก็ต ต่อมา“ บริ ษทั ลอนดอน ทิน กรุ๊ ป” ของประเทศอังกฤษ (บริ หารงานโดย บริ ษทั แองโกล ออเรนทอล)ได้เข้ามาควบคุมและโอนย้ายบริ ษทั ไป
ที่ประเทศมาเลเซียพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็ น “ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ ทิน เดรดยิ่ง จากัด ” ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็ นชื่อที่เป็ นทางการยิ่งขึ้นคือ “ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์
ทิน เดรดยิ่ง เบอร์ฮาด “ และต่อมาได้ถูกควบรวมกิจการโดย บริ ษทั มาเลเซี่ยน มายนิ่ง คอร์ปอเรชัน่ ( MMC )
ในปี 2523 ได้มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนโครงสร้างผูถ้ ือหุ้นในบริ ษทั เพื่อที่จะตอบสนองนโยบายส่ งเสริ มการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่
ในประเทศ ของรัฐบาลไทย โดยหลังจากได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั จากัดในประเทศไทย ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด”
ในปี 2524 บริ ษทั ฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นาหุ้นของบริ ษทั เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ในปี 2533 ช่วงที่ตลาดดีบุกย่าแย่ในช่วงกลางทศวรรษที่ 80 บริ ษทั ฯ จึงได้ขยายธุรกิจก้าวไปสู่ ธุรกิจทองคาและการสารวจแหล่งแร่ และขยาย
ธุรกิจสู่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์รูปแบบคอนโดมิเนียมในกรุ งเทพมหานครโดยได้ทาการก่อสร้างตึก “ทุ่งคา ทาวเวอร์ ” หรื อที่รู้จกั กันในปั จจุบนั ชื่อ
“ทรู ทาวเวอร์”
ในปี 2534 บริ ษทั ทุ่งคา จากัด ได้ก่อตั้งขึ้นและได้รับสัมปทานในการสารวจแร่ ทองคาและและแร่ อื่นๆในจังหวัดเลย
ในปี 2537 บริ ษทั ฯ ได้แจ้งต่อกรมทะเบียนการค้าเพื่อเปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น “บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)”
ในปี 2538 บริ ษทั ทุ่งคา จากัด ได้รับอาชญาบัตรใบอนุญาตในการสารวจแร่ ต่อมาหลังจากนั้น บริ ษทั ได้ประสบความสาเร็จในการสารวจแหล่ง
แร่ ทองคาที่จ.เลย บริ ษทั จึงได้ส่งแผนการทาเหมืองแร่ และยื่นขอประทานบัตรการทาเหมืองแร่ ทองคา 6 แห่ง ต่อกรมทรัพยากรธรณี
ในปี 2538 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มเข้าสู่ ธุรกิจเหมืองหินเพื่อประกอบการเหมืองหินในการผลิตหินโรยทางรถไฟ และหินก่อสร้างที่มีคุณภาพสู ง
ในปี 2541 ในธุรกิจเหมืองหิน บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มทาการผลิตหินและจาหน่ายไปยังลูกค้าภายในประเทศ
ในปี 2546 กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุมตั ิประทานบัตรเหมืองแร่ ทองคาแก่ บริ ษทั ทุ่งคา จากัด ในพื้นที่ที่บริ ษทั ฯ สามารถดาเนิ นการพัฒนา
ทาเหมืองแร่
ในปี 2548 บริ ษทั ฯ ได้มีสัดส่ วนการถือหุ้น ใหญ่ใน บริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด ซึ่งได้ยื่นขอประทานบัตรกว่า 50,000 ไร่ (8,000 เฮกเตอร์)
เพื่อทาเหมืองดีบุกในทะเลอันดามันซึ่งในการขุดเจาะ 1,200 หลุมนั้นคาดว่ามีปริ มาณสารองแร่ ดีบุกประมาณ 49,672ตัน ในพื้นที่ที่ขอประทานบัตร
ในเดือนกันยายน 2549 บริ ษทั ทุ่งคา จากัด ได้เริ่ มดาเนิ นงานเปิ ดโรงแต่งแร่ ทองคาที่จงั หวัดเลย และผลผลิตทองคาของ บริ ษทั ทุ่งคา จากัด นี้
ได้มีส่วนช่วยพลิกสถานะทางการเงินของบริ ษทั จากการขาดทุนไปสู่การมีผลกาไร ณ ปลายปี 2549
ในไตรมาสที่สองของปี 2552 บริ ษทั ทุ่งคา จากัด ได้ดาเนิ นการติ ดตั้งเครื่ องจักรชุ ดอุปกรณ์ล อยแร่ เสร็ จสมบูรณ์ สาหรับการจัดการแยก
สารประกอบทองแดงในแร่ ออกมา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะส่งผลให้บ่ ริษทั มีตน้ ทุนการผลิตทองคาลดลง ได้สินแร่ ทองคาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งทาให้มี
รายได้จากการจาหน่ายทองแดงเพิม่ ขึ้นอีกด้วย
บริ ษทั ทุ่งคา จากัด ทาการขนสินแร่ ทองแดงมีทองคาและทองแดงเจือปน โดยส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศได้ และได้ส่งออกครั้งแรกใน
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2552
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ในปี 2556 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มเข้าสู่ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในรู ปแบบบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิ ชย์ โดย บ.สกายคลิฟฟ์ ได้ศึกษาวางแผน
ธุรกิจในการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ และได้พิจารณารายละเอียดโครงการจัดสรรที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง โดยคานึงถึงความเหมาะสมในการทาธุรกิจ จึงได้
ลงทุนกับ บ.89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์
ในปี 2557 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดย บ. 89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์ ได้เริ่ มต้นพัฒนาที่ดินในจังหวัดภูเก็ตเป็ นครั้งแรก โดยเป็ น
โครงการบ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์ภายใต้ชื่อ “The Bay Skycliff”
และในปี 2558 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โดย บ. 89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์ ได้พฒั นาที่ดินจ.ภูเก็ต เป็ นโครงการอาคารพาณิชย์ภายใต้
ชื่อ “The Bay District”

1.2 พัฒนาการสาคัญในช่ วง 5 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2559
มีนาคม

:

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ระดมทุนสาเร็ จตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

:

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการวางทรัพย์ชาระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการครบถ้วนทุกกลุ่มเป็ นที่เรี ยบร้อย

:

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ชลสิน จากัดได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ทุ่งคา จากัด ตามมติของคณะกรรมการ ของบริ ษทั
ฯ และของบริ ษทั ชลสิน

สิงหาคม :

บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มเข้าสู่การขยายธุรกิจไปยังประเทศข้างเคียง โดยเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาซื้ อหุ้น บริ ษทั ลาวงาม
กวางตุง้ บ่อแร่ จากัด จานวนหุ้นร้อยละ 70 ของหุ้นทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจและลงทุนการทาเหมือง
แร่ ทองแดง ที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กันยายน :

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในการบริ หารเหมืองแร่ ดีบุกที่เมืองมะริ ด กับ บริ ษทั เจ้าของประทานบัตร ในประเทศ
พม่า

ปี 2560
มีนาคม

:

เมื่อวันที่ 6มีนาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มทาการผลิตดีบุก ที่เหมืองในประเทศพม่า

กันยายน :

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้ลงนาม MOU กับบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ นับสนุ นโครงการโซลาร์
ฟาร์ม ของสหกรณ์พูนสุข จ.ชุมพร โดยบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูส้ นับสนุนด้านเงินทุนให้กบั บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด

ตุลาคม

:

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับการต่ออายุประทานบัตรเหมืองหินแอนดีไซด์ จ.สระบุรี ซึ่งเดิมหมดอายุเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
2552 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ต่ออายุประทานบัตรออกไปอีก 15 ปี ซึ่งจะหมดอายุในปี 2567 พื้นที่ดงั กล่าวมีประมาณแร่ สารอง
เบื้องต้น 4.68 ล้านตัน ซึ่งบริ ษทั ฯ คาดว่าจะสามารถก่อให้เกิดรายได้กบั บริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง

พฤศจิกายน:

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งบริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือ
หุ้นร้อยละ 98 โดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จานวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจพลังงาน
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ปี 2561
กุมภาพันธ์ :

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มลงทุนก่อสร้ างโรงแต่งแร่ ที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร โดยโครงการก่ อสร้ างโรงแต่งแร่ มี
วัตถุประสงค์ในการติดตั้งเครื่ องจักรเพื่อสกัดแยกแร่ โลหะ เพื่อทาให้โลหะมีความบริ สุทธิ์ข้ นึ นอกจากนี้ยงั ทาให้เกิดแร่ พลอยได้อนั จะ
ทาให้บริ ษทั ฯมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต

:

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ในเครื อทุ่งคาฮาเบอร์ ได้เข้าทารายการซื้ อหุ้นของบริ ษทั
สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิจที่ปรึ กษาเกี่ ยวกับระบบพลังงานทดแทน การก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
และเป็ นผูไ้ ด้รับสิ ทธิการเข้าทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ ายจาหน่าย ในโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ กาลังการผลิต 5 เมกะ
วัตต์

:

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จากัด ได้ลงนามสัญญาซื้ อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
(กฟภ.) เพื่อขายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ท้ งั หมดจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดชุมพร ซึ่งมีขนาดกาลังการผลิต 5 เม
กะวัตต์ ให้แก่ กฟภ.

กรกฏาคม :

เมื่อวันที่ 18กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน จากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) สาหรับ
โครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ที่จงั หวัดชุมพร ประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตไฟฟ้า หรื อ
พลังงานไฟฟ้าและไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน

สิงหาคม :

เมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั THL Myanmar Co.,Ltd. โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ้นร้อยละ 100ทุนจด
ทะเบียน 1 ล้าน USD โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาการสารวจและประกอบธุรกิจเหมืองแร่ และพลังงานในประเทศพม่า

พฤศจิกายน:

บริ ษทั ฯ ได้ขยายการดาเนินงานไปยังธุรกิจเหมืองแร่ โดยรับบริ หารการผลิตแร่ แมงกานีส โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั ชล
สิน จากัด ได้ลงนามสัญญารับจ้างผลิตแร่ แมงกานีส ที่จงั หวัดเชียงใหม่กบั บริ ษทั แห่งหนึ่งซึ่งเป็ นบริ ษทั เจ้าของประทานบัตร

ธันวาคม :

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ที่จงั หวัดชุมพร ได้เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าเชิ ง
พาณิชย์ (Commercial Operation Date: COD) ให้แก่ กฟภ.

ปี 2563
กุมภาพันธ์ :

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ฯ ได้ขยายการลงทุนในธุ รกิจเหมือง โดยการเข้าซื้ อหุ้นร้อยละ 25 ในบริ ษทั Royal Carats Gems
ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบกิจการเหมืองแร่ ทองคา ตั้งอยูท่ ี่ประเทศสาธารณรัฐแซมเบีย

มิถุนายน :

ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ได้จาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ทีเอชแอลพาวเวอร์ จากัด และจาหน่ายเงิน
ลงทุนบางส่วนในบริ ษทั Royal Carats Gems Limited จานวน 3,600 หุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียน

สิงหาคม :

บริ ษทั ฯได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อย บริ ษทั เพียวเนอร์จ้ ี จากัด เพื่อประกอบธุรกิจพลังงาน

กันยายน :

บริ ษทั ย่อย เพียวเนอร์ จ้ ี ได้เข้าลงทุนในบริ ษทั คลีนแพลนนิ่ ง จากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิจ บริ หารและกาจัดขยะและสิ่ งปฏิกูลทุกชนิ ด
รวมทั้งยังได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ ภายใต้โครงการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน ที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้นของบริ ษทั บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ชลสิ น จากัด

บริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด

THL Myanmar

บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด

บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น
ดิเวลลอปเมนท์ จากัด

หมายเหตุ:

หมายถึงบริ ษทั ย่อย
หมายถึง บริ ษทั ที่เข้าร่ วมลงทุน
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1.4นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธในการดาเนินงาน
1.4.1 นโยบาย
นโยบายการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ นั้นมุ่งมัน่ ที่จะสร้างการเติบโตขององค์กรให้มนั่ คงและยัง่ ยืนด้วยการทุ่มเทความสามารถอย่าง
เต็มศักยภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั องค์กรและควบคู่ไปกับการคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งยังรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
ทั้งนี้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็ นอุตสาหกรรมต้นน้ าที่สาคัญของประเทศไทย ทาให้ประเทศไทยมีความมัน่ คงด้านวัตถุดิบสาหรับ
ภาคอุตสาหกรรม และลดการนาเข้าแร่ จากต่างประเทศ บริ ษทั จึงได้กาหนดแผนกลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงที่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจขององค์กร โดยการกระจายลงทุนใปในธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งแนวทางการดาเนินงานดังกล่าวนั้นไม่เพียงเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรเท่านั้น แต่ยงั เป็ นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
โดยรวมด้วย
1.4.2 วิสัยทัศน์
เป็ นองค์กรชั้นนาในธุรกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรแร่ พลังงานทดแทน และอสังหาริ มทรัพย์ บริ หารงานด้วยหลักบรรษัทภิบาล
เน้นการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยคานึงถึงสังคมและสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผถู ้ ือหุ้น และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
1.4.3พันธกิจ
1. ดาเนินธุรกิจโดยเน้นความเป็ นเลิศในทุกด้านตามหลักมาตรฐานสากลและมีบรรษัทภิบาล
2. บริ หารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการพัฒนาองค์กร และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3. เป็ นสมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคม อีกทั้งยังดูแลรักษาและใส่ ใจสิ่งแวดล้อม

1.4.4 ค่านิยม
1. การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
•

คานึงถึงการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ความสมดุลของสังคม สิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

2. การปฏิบตั ิการที่เป็ นเลิศ
•

ทุ่มเทและยกระดับองค์กรในทุกด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อการปฏิบตั ิการและผลประกอบการที่ยงั่ ยืน

3. การทางานเป็ นทีม
• เน้นคุณค่าเฉพาะบุคคล เน้นการทางานเป็ นทีม โดยให้ความสาคัญกับบุคลากรทุกท่าน
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1.4.5 วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
บริ ษัทฯ จะต้องมีค วามรั บผิดชอบต่อสังคม โดยมีก ารดาเนิ นงานอย่างดี เ ยี่ยม ในขณะเดี ยวกันจะต้องมี ค วามมุ่งมั่น เพื่ อให้ได้
เป้าหมายสูงสุดโดย
•
•
•
•
•
•

ปรับปรุ งการทาเหมืองในปั จจุบนั เพื่อให้มีข้ นั ตอนที่มีประสิ ทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย
ให้การสนับสนุนชุมชนและท้องถิ่นที่บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการอยุ่ ด้วยการปกป้ องและพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
มุ่งให้โอกาสแก่พนักงานในสายงานอาชีพรวมถึงความก้าวหน้าของพนักงาน
ส่งเสริ มให้สถานที่ทางานปลอดภัยและเป็ นมิตรต่อสุขภาพของพนักงาน
ช่วยเหลือด้านการศึกษา และให้ความช่วยเหลือตามความต้องการแก่ชุมชนในบริ เวณที่พนักงานของบริ ษทั ฯ อาศัยอยู่และทางาน
สนับสนุนให้เกิดความภูมิใจในการเป็ นพนักงาน เกิดความสมานฉันท์ และให้สานึกรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม

1.4.6กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน
1.4.6.1บริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมให้ เต็มประสิ ทธิภาพ
•
ปรับปรุ งประสิทธิภาพการดาเนินงานของสินทรัพย์ปัจจุบนั ให้เต็มศักยภาพและสร้างมูลค่าสูงสุด
•

การใช้สินทรัพย์ที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุด

1.4.6.2 มุ่งเน้ นพัฒนาและขยายโครงการ
กลุ่มธุรกิจเหมืองแร่
•
มุ่งเน้นการลงทุนโดยบริ ษทั เป็ นเจ้าของประทานบัตรหรื อเป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ ในโครงการที่มีศกั ยภาพสาหรับแร่ ที่เป็ นที่
ต้องการของตลาดโลก
•

การให้บริ การการทาเหมืองแร่ อย่างครบวงจรด้วยความเชี่ยวชาญ

กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทน
•
ขยายธุรกิจพลังงานทดแทนทั้งในและต่างประเทศ
กลุ่มธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
•
มุ่งเน้นการลงทุนในโครงการที่มีศกั ยภาพ และสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.6.3 หาพันธมิตรเพื่อขยายการลงทุน
•
เน้นการร่ วมทุนกับพันธมิตรธุรกิจที่มีศกั ยภาพ เพื่อขยายกาลังการผลิตและตลาดให้มากยิ่งขึ้น
•

โครงการที่มีศกั ยภาพทั้งธุรกิจเหมืองแร่ พลังงานทดแทน และพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

•

แสวงหาโอกาสร่ วมทุนกับพันธมิตร เพื่อขยายธุรกิจกับบริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภายในและต่างประเทศ
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ประจาปี 2563
ประเภทธุรกิจ

รายได้
จากการขาย

ธุรกิจเหมืองแร่
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ส่วนงานอื่น
ยอดรวมตามงบการเงินรวม

รายได้ค่าบริการ รายได้ค่าบริการ
รายได้จาก
รับจ้างขุดเหมือง รับจ้างขุดเหมือง ให้ บริการติดตั้ง
ในต่างประเทศ
ในประเทศ
เครื่ องกรองน้า
79.21
246.04
5.19
15.97

100.37

246.04

-

-

หน่ วย: ล้านบาท
รายได้อื่น รายได้รวม สัดส่ วน
รายได้
(%)
325.25
82.14
5.19
1.31
15.97
4.03
49.58
49.58
12.52
49.58
395.99
100.00

รายได้
12.52
4.03
1.31
ธุรกิจเหมืองแร่
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้าพลังงานทดแทน

82.14

ส่วนงานอื่น
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สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มธุรกิจได้ ดังนี้
1. ธุรกิจเหมืองแร่
1.1 ธุรกิจเหมืองหิน
เหมืองหิ นแอนดีไซต์ของ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ห่ างจากกรุ งเทพฯ ราว 140
กิ โลเมตร อยู่ห่างจากสถานี รถไฟแก่งคอย 20 กิ โลเมตร บริ เวณเหมืองหิ นมีพ้ืนที่ รวมประมาณ 243 ไร่ รวมทั้งมีพ้ืนที่ โรงโม่หิน พื้นที่ สานักงาน
บ้านพักพนักงาน โรงซ่ อมบารุ ง และพื้นที่สาหรับกองผลิตภัณฑ์หินประเภทต่างๆ โดยมีปริ มาณหิ นสารองที่สามารถทาเหมืองได้ในเขตประทาน
บัตรเลขที่ 28676/15268 ทาได้ 3.43 ล้านตัน ส่ วนประทานบัตรเลขที่ 28675/15632 ทาได้ 6.09 ล้านตัน โดยปั จจุบนั มีกาลังการผลิตปี ละประมาณ
480,000 ตัน
พื้นที่
หมายเลขประทานบัตร
28676/15268

ไร่
88

งาน
3

ตาราง
วา
81

28675/15632

154

2

67

หมดอายุ
23 พ.ค.2567

สถานะ
-

21 ม.ค.2560

อยูร่ ะหว่างการต่ออายุ

บริ ษทั ฯ มีการทาเหมืองหินแอนดีไซด์ภายใต้ประทานบัตร 2 แปลง ได้แก่ ประทานบัตรเลขที่ 28676/15268 ซึ่งได้รับอนุญาตต่ออายุ
ประทานบัตรจนถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 และประทานบัตรเลขที่ 28675/15632 ซึ่งอยูร่ ะหว่างการดาเนินการต่ออายุ โดยปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีหินที่
อยูใ่ นครอบครองที่จะสามารถนามาผลิตให้กบั ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
โดยหลังจากที่มีการยื่นต่ออายุประทานบัตรไว้ถูกต้องเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจในการเสนอขายผลิตภัณฑ์หินชนิดต่างๆ ให้กบั
ลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ หลายเส้นทางในพื้นที่ใกล้เคียงโรงโม่ ทาให้ในปี ที่
ผ่านมายอดขายเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนมากทั้งนี้บริ ษทั ได้มีการวางแผนและประเมินแนวโน้ม ด้านความต้องการของตลาดเพื่อพิจารณาเพิ่มกาลังการผลิต
ให้เหมาะสมกับความต้องการ รวมทั้งกาหนดราคาขายที่เหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กบั บริ ษทั
สาหรับประทานบัตรเลขที่ 28675/15632 ปั จจุบนั บริ ษทั ได้จดั ทารายการที่ เกี่ยวข้องยื่นให้กบั กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เพื่อพิจารณาขออนุมตั ิตามขั้นตอนต่อไป
1.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
หิ นแอนดีไซต์ เป็ นหิ นอัคนี ชนิ ดหิ นภูเขาไฟ (Volcanic Rock) มีองค์ประกอบทางเคมีในช่วงกลาง (Intermediate Igneous Rock)
และมีส่วนประกอบที่เป็ นซิลิกาอยู่ระหว่าง 55 % ถึง 65 % ส่ วนที่เหลือเป็ นแร่ เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ และแร่ ประกอบหิ นอื่นๆ อีกเล็กน้อย ดั งนั้น หิ น
แอนดีไซต์จึงมีคุณสมบัติเด่นคือ ความแกร่ ง ความคงทนต่อการถูกบดอัด และคงทนต่อการผุพงั โดยกระบวนการทางธรรมชาติสูง
บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริ ษทั ชลสิ น จากัด ซึ่งทางบริ ษทั ถือหุ้นอยูร่ ้อยละ 88.19 ดาเนินการบดย่อยหิ นมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2541 โดย
มีอตั ราส่ วนของหิ นขนาดต่างๆ ที่ ผลิตตามการปรับแต่งเครื่ องโม่ และตะแกรงคัดขนาด โดยสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด ผลิตภัณฑ์ในปั จจุบนั ได้แก่ หิ นโรยทางรถไฟ (Ballast) หิ นขนาด 3/4นิ้ ว (Well Grade) หิ นขนาด 3/8 นิ้ ว (Coarse Dust) หิ นฝุ่ น (Fine Dust)
และหิ นคลุก (Road Base) เพื่อทาหมอนคอนกรี ต และหมอนรองรางรถไฟนอกจากนี้ ยงั มีผลิตภัณฑ์อื่นๆได้แก่หน้าดินที่เป็ นดินซี เมนต์ เศษหิ นปน
ดิน (Dirt) และหินก้อนขนาดใหญ่กว่า 60 มม (Primary) สร้างรายได้อีกส่วนหนึ่งด้วย
ความคืบหน้าในการดาเนิ นธุ รกิจ โดยในช่วงเดือนสิ งหาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาซื้ อขายหิ นแอนดีไซต์ (ในลักษณะแบบ
เหมา) กับบริ ษทั สิ ขริ นทร์ โซลูชนั่ จากัด โดย “สิ ขริ นทร์ ” เป็ นผูด้ าเนินการทาเหมืองหิ น ผลิต โดยการระเบิดหิ น โม่หิน และเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายขาย
หินที่ผลิตได้
ในปี 2563 รายได้จากการจาหน่ายหิ นแอนดีไซต์รวมทั้งสิ้ น 56.76 ล้านบาท มาจากความต้องการใช้หินเป็ นวัตถุดิบในโครงการ
สาหรับรองรับงานก่อสร้างรถไฟรางคู่สายต่างๆ ที่ได้รับอนุมตั ิไปแล้ว ทั้งนี้ในปี 2563 บริ ษทั มีรายได้จากหลากหลายโครงการ เช่น
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วันที่
28 ก.พ. 2563
05 ม.ค. 2563
23 ก.ค. 2563
10 มี.ค. 2563
07 ม.ค. 2563
12 ก.พ.2563
10 ส.ค.2563
02 ก.พ.2563
01 พ.ค.2563
04 ม.ค.2563
05 มี.ค.2563
04 ม.ค.2563
04 ม.ค.2563

โครงการ

คู่คา้
หจก.แก้วตาลวัฒนาการช่าง
บจก.สิงห์ศิลา เอ็นจิเนียริ่ ง
บจก.ท่ามะกาแอสฟัลท์
หจก.สระบุรีวณิชชากร
บมจ.ปูนซีเมนต์เอเชีย
บจก.อลูโย
บจก.สหขนส่งอุทยั ธานี
บจก.พลพรรธน
บจก.ซีเอสฯ
บจก.ไทยพีค่อนฯ
บจก.อ.ศิริคา้ วัสดุ
หจก.ช.ปิ่ นนเรศ กรุ๊ ป
ลูกค้าทัว่ ไป

ส่วนผสมซีเมนต์ผง
โครงการซ่อมบบารุ งทางรถไฟหินซ้อน อ.แก่งคอย
โครงการปูพ้นื ทางลาดยางประเภทงาน Modified AC
โครงการปูพ้นื ทางลาดยางประเภทงาน Modified AC
ส่วนผสมซีเมนต์ผง
งานก่อสร้างทัว่ ไป
โครงการปูพ้นื ทางลาดยางประเภทงาน Modified AC
โครงการปูพ้นื ทางลาดยางประเภทงาน Modified AC
โครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ ลพบุรี-ปากน้ าโพ
โครงการผลิตหมอนคอนกรี ต
งานก่อสร้างทัว่ ไป
ส่วนผสมซีเมนต์ผง
งานก่อสร้างทัว่ ไป

(หน่วย : ล้านบาท)
ชนิดหิน
มูลค่า
ดินซีเมนต์
5.89
Ballast
4.88
¾ WG, 3/8
1.40
¾ WG, 3/8
6.20
คลุก
1.29
หินดิบ
8.72
¾ WG, 3/8
0.16
¾ WG, 3/8
1.19
Ballast
16.03
¾ WG, 3/8
4.06
¾ WG, 3/8
0.82
คลุก
2.34
¾ WG, 3/8,ฝุ่ น
2.79

โดยผลิตภัณฑ์หลักที่ทารายได้ให้กบั บริ ษทั คือหินโรยทางรถไฟ (Ballast) ซึ่งเป็ นหิ นที่ใช้ในงานโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่และซ่อมแซมทาง
รถไฟ เและหิน¾W/G ซึ่งเป็ นหินที่ใช้งานก่อสร้างถนนประเภทงาน Modified Asphalt Concrete และใช้เป็ นหิ นก่อสร้าง
ทั้งนี้ ในอนาคตภาครัฐยังมีนโยบายโครงการรถไฟรางคู่อีกหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างทางรถไฟรางคู่ ช่วงบางสะพานน้อย-ชุมพร
โครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็ วสู ง ไทย-จีน ช่วงแก่งคอย-กลางดง และปางอโศก-บันไดม้า เป็ นต้น ซึ่ งสาเหตุดงั กล่าวทาให้ความต้องการหิ นเพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้เร่ งยอดการผลิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้
1.1.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
(ก) นโยบายและลักษณะการตลาด
เหมืองหินแอนดีไซต์ของบริ ษทั เป็ นแหล่งผลิตหิ นคุณภาพดี เหมาะสาหรับงานก่อสร้างที่ตอ้ งการความแกร่ งและความทนทานเป็ น
พิเศษ ดังนั้นเหมืองหินของบริ ษทั จึงเป็ นหนึ่ งในผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายหิ นที่สาคัญในภาคกลางของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั สามารถนาไปใช้ใน
งานก่อสร้าง งานปูพ้ืนผิวถนนประเภทงาน Modified Asphalt Concrete และงานต่างๆ เกี่ยวกับทางรถไฟ เช่น หิ นโรยทาง และหิ นทาหมอนคอนกรี ต
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ผลิตตามมาตรฐานและข้อกาหนดต่างๆ ซึ่ งกาหนดโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ทั้งนี้หินของบริ ษทั มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับข้อกาหนดของกรมทางหลวงและการรถไฟฯ
โดยในปี นี้ เป็ นช่วงที่กาลังดาเนินงานก่อสร้างทางด่วน โครงการทางหลวงสายหลักของกรมทางหลวงที่กาลังจะเริ่ มดาเนินงาน ซึ่ง
มีความต้องการใช้หินประเภทหิ น 3/4นิ้ว และหิ นปูพ้ืนถนน 3/8 นิ้วเป็ นวัตถุดิบหลัก และโครงการระยะยาวของการรถไฟแห่ งประเทศไทยคือโครงการ
รถไฟรางคู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคเหนื อ รวมทั้งการซ่ อมแซมทางรถไฟใกล้เคียงในพื้นที่ โดยโครงการดังกล่าวมีความ
ต้องการใช้หินสาหรับโรยทางรถไฟ (Ballast) จานวนมาก และดาเนินการต่อเนื่องประมาณ 5 ปี จากนี้ ไป ดังนั้นการผลิตเปิ ดหน้าเหมืองบ่อเหมืองขยาย
ใหญ่และลึกขึ้น ทาให้สามารถตอบสนองสิ นค้าต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ และหากพิจารณาจากคุณภาพหิ นและที่ต้ งั ของเหมืองหิ นแล้ว
บริ ษทั มีความได้เปรี ยบเชิงแข่งขันสู ง ทั้งในด้านการขนส่ งและคุณภาพหิ นที่ได้ตามมาตรฐาน
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(ข) ภาวะการแข่งขัน
หินแอนดีไซต์ของบริ ษทั มีขอ้ ได้เปรี ยบทางการตลาดหลายประการ คือ ในเรื่ องของต้นทุนค่าขนส่ง เนื่องจากที่ต้งั ของเหมืองหิ นอยู่
ใกล้แหล่งโครงการรถไฟทางคู่โครงการทางหลวงสายพิเศษ (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน -โคราช และโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ รวมถึงเหมืองหิ นยัง
ตั้งอยู่ระหว่างพื้นที่ในส่ วนที่จะขยายและพัฒนาเป็ นแหล่งอุตสาหกรรม ทั้งทางด้านทิศเหนื อและทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อของกรุ งเทพฯ ทั้งนี้ ในบริ เวณ
ใกล้เคียงยังมีผผู ้ ลิตอีกรายอยูท่ ี่อาเภอวิหารแดง แต่เป็ นการผลิตสาหรับใช้ภายในโครงการของบริ ษทั เองเป็ นส่วนใหญ่
หิ นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานข้อกาหนดของการรถไฟแห่งประเทศไทยเช่น หิ นแอนดีไซต์ มีอยู่ไม่มากนักในพื้นที่ภาคกลาง
สาหรับคู่แข่งรายอื่นนั้น มีหินประเภทหินอัคนีจาพวกไดโอไรต์ แกรนิต และหิ นบะซอล์ท แต่หินปูนไม่มีคุณสมบัติดงั กล่าว และหิ นปูพ้นื ถนนชนิดแอนดี
ไซท์ของบริ ษทั ได้รับการทดสอบแล้วว่า มีคุณสมบัติตรงตามข้อกาหนดและเหมาะสมกับงานพื้นผิวถนนประเภทงาน Modified Asphalt Concrete ของ
กรมทางหลวงด้วยเมื่อโอกาสทางธุรกิจดีข้ นึ เหมืองเตรี ยมแผนที่จะปรับเพิ่มกาลังการผลิตให้สูงขึ้นตามความต้องการของตลาดในอนาคต
1.1.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
(ก) การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
แหล่งหินแอนดีไซต์ที่สารวจพบในเขตประทานบัตร เกิดเป็ นเนินเขาเตี้ย ๆ และพบหิ นตั้งแต่ผิวดินลงไปจนถึงความลึกมากกว่า 40
เมตร หิ นมีการแผ่กระจายตัวเป็ นบริ เวณกว้างทั้งในแนวระนาบและแนวดิ่ ง เมื่อคิดคานวณปริ มาณสารองแหล่งแร่ จากผิวดินลงไปถึงความลึก 30 เมตร
พบว่ามีปริ มาณหินสารองที่สามารถทาเหมืองได้ในเขตประทานบัตรเลขที่ 28676/15268 ทาได้ 3.43 ล้านตัน ส่วนประทานบัตรเลขที่ 28675/15632 ทาได้
6.09 ล้านตัน
การทาเหมืองจะทาเป็ นลักษณะเหมืองหาบ (Open Pit) แบบขั้นบันไดเริ่ มจากผิวดินลงไป ซึ่งประกอบด้วยการปรับพื้นหน้าดินให้
เหมาะสมกับสภาพการทางานและการขนส่ ง เพื่อให้รถบรรทุกวิ่งได้ การควบคุมการเจาะระเบิดหิ น การขุดตักและขนส่ งวัตถุดิบไป
ป้ อนเครื่ องบดย่อยหิ น หรื อกองไว้ยงั ที่ เก็ บกองวัตถุ ดิบ มาตรฐานกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมื องแร่ การทาเหมืองและการบดย่อยหิ น จะ
สอดคล้องกับคาสั่งซื้อของลูกค้าและการจัดส่ ง ทั้งนี้เพื่อให้ตน้ ทุนในการดาเนินงานสัมพันธ์กนั
(ก) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
การทาเหมืองหิ นแอนดีไซต์มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยมาก เนื่ องจากพื้นที่เหมืองเป็ นพื้นที่ค่อนข้างราบ ไม่มีสภาพป่ า หรื อ
พันธุ์ไม้สาคัญในบริ เวณ หากแต่เป็ นบริ เวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกว้างขวาง เช่น ข้าว ข้าวโพด และมะม่วง นอกจากนี้ ยังมีประชากร
รอบพื้นที่เหมืองเบาบาง การทาเหมืองหิ นไม่มีการใช้สารเคมีในกระบวนการ เพียงแต่มีการใช้น้ าฉี ดพ่นเพื่อลดการแพร่ กระจายของฝุ่นที่เกิ ดจากการ
ขนส่ง และการบดย่อยหิน
การระเบิดหิ นจะกระทาเพียงวันละครั้ง ในช่วงเวลาประมาณ 16.00-17.00 น. ซึ่งเป็ นไปตามแผนผังโครงการทาเหมืองที่ได้ยื่นเสนอ
ไว้กบั กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสอดคล้องกับมาตรการแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ที่เสนอไว้กบั สานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การระเบิดจะกระทาเฉพาะช่ วงเวลาที่มีความต้องการหิ นมาป้ อนโรงโม่ ดังนั้นจึงมิได้ระเบิ ดทุกวัน และการ
ระเบิดหิ นอาจมีผลกระทบด้านเสี ยงและความสั่นสะเทื อนอยู่บา้ ง แต่ก็เป็ นช่วงเวลาสั้น ๆ และการดาเนิ นการทั้งหมด อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสานักงานแรงงานจังหวัด
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มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทางานที่สาคัญ ได้แก่
1.
การปลูกต้นไม้เป็ นแนวรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งได้เริ่ มก่อนดาเนินการทาเหมือง เพื่อช่วยลดระดับเสี ยงจากการบดย่อยหิ น
และลดปริ มาณฝุ่นที่ฟ้งุ กระจายออกนอกพื้นที่โครงการ
2.
การเก็บกองหน้าดินบริ เวณทาเหมืองและการปรับสภาพพื้นหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ดี เพื่อความปลอดภัยในการ
ทางานและการฟื้ นฟูสภาพในภายหลัง
3.
การควบคุมการระเบิดหิ นให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อลดแรงสั่นสะเทือน และลดการปลิวกระเด็นของเศษหิ นออก
นอกพื้นที่โครงการ
4.
การฉี ดพ่นน้ าตามจุดต่างๆ ในกระบวนการบดย่อยหินเพื่อลดปริ มาณฝุ่ นละออง
5.
การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กบั พนักงานขณะปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น หมวกนิ รภัย รองเท้านิ รภัย หน้ากากป้ องกันฝุ่น ปลัก๊
เสียบหูป้องกันเสี ยง เป็ นต้น นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ของพนักงานที่เหมืองอีกด้วย
6.
มีการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่ นละออง, วัดความดังของเสี ยง และสารปนเปื้ อนในน้ า จากกระบวนการผลิตของโรง
โม่บดโดยกรมควบคุมมลพิษทุก 4 เดื อน อีกทั้งยังมีการจัดทารายงานแผนฟื้ นฟูกับผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ส่ งให้ทาง
อุตสาหกรรมจังหวัดและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมประจาจังหวัด ปี ละ2 ครั้ง
1.2ธุรกิจรับจ้างขุดเหมืองและผลิตแร่ ดีบุก
บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญารับจ้างขุดเหมืองและผลิตแร่ ดีบุกให้กบั บริ ษทั Ngwe Kabar Myanmar Co.,Ltd ผูเ้ ป็ นเจ้าของประทาน
บัตรเหมืองแร่ ดีบุกโดยมีระยะเวลาสัญญารับจ้าง อยูท่ ี่11ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
พื้นที่เหมืองของผูว้ ่าจ้างตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่ เมืองมะริ ด รัฐตะนินทายี (ตะนาวศรี ) สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ประกอบไปด้วยพื้นที่
14 แปลงประทานบัตร คิดเป็ นพื้นที่ท้ งั หมด 812.14 Acres (3.29 ตารางกิโลเมตร) มีอายุประทานบัตรตั้งแต่วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2013และสิ้ นอายุในวันที่ 8
พฤษภาคม 2023โดยขณะนี้ได้มีการดาเนินการต่ออายุประทานบัตรแล้ว
สาหรับสถานะโครงการในปั จจุบนั ได้ดาเนินการผลิตแร่ ดีบุกโดยอาศัยกระบวนการในหัวข้อ 1.2.3(ก)เป็ นที่เรี ยบร้อย ซึ่งปัจจุบนั มี
สายการผลิตทั้งหมด 3สายการผลิต
1.2.1ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
แหล่งแร่ ดีบุกที่สะสมตัวในพื้นที่เขตประทานบัตร มีท้ งั แบบแหล่งปฐมภูมิ (Primary) และแหล่งทุติยภูมิ (Secondary, placer) โดยแหล่งปฐม
ภูมิ(Primary) : ดีบุกจะเกิดอยูใ่ นหินเพกมาไทต์ ประกอบไปด้วยผลึกแร่ ขนาดใหญ่เชื่อมต่อกัน ขนาดผลึกส่วนมาจะใหญกว่า 2.5 เซ็นติเมตร นอกสายเพก
มาไทต์จะให้แร่ ดีบุกแล้วยังให้แร่ แทนทาไลต์ และ โคลัมไบต์ อีกด้วย
แหล่งทุติยภูมิ(Secondary, placer) : แหล่งสะสมแร่ แบบทุติยภูมิเป็ นแหล่งผลิตแร่ หลักในช่วงแรกของการเปิ ดเหมือง ซึ่งสามารถพบแร่ ได้ตาม
แหล่งสะสมในรู ปแบบต่างๆ เช่น แบบเศษหินที่ตกลงมาสะสมตัวกับบริ เวณเชิงเขา (Colluvium) หรื อตะกอนที่ไหลมารวมตัวและสะสมกันตามริ มแม่น้ า (Placer)
ทั้งนี้ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ได้รับการว่าจ้าง จากบริ ษทั Ngwe Kabar Myanmar Co.,Ltd ในอัตราการผลิตถัวเฉลี่ย
ประมาณเดือนละ 60 ตันโดยขอบเขตความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ เริ่ มตั้งแต่การดูแลเรื่ องงานเปิ ดหน้าดิน เพื่อนาแร่ ใส่ รถบรรทุก ไปยังโรงผลิตไปจนถึง
การได้มาซึ่งแร่ ดีบุกพร้อมขายดังที่แสดงการะบวนการไว้ในหัวข้อ 1.2.3(ก)
1.2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ความสามารถ และความน่าเชื่อถือในการทา
เหมืองมากว่า 100 ปี ได้ลงนามทาสัญญาการรับจ้างผลิตแร่ กบั บริ ษทั Ngwe Kabar Myanmar Co.,Ltd เป็ นระยะเวลา 11 ปี โดยมีการเลือกใช้เครื่ องจักร อีก
ทั้งยังมีการออกแบบกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและเป็ นมาตรฐานให้กบั ผูว้ ่าจ้าง แต่ทว่ากระบวนการผลิตแร่ ดีบุกนั้นเป็ นกระบวนการที่มีความซับซ้อน
ผลิต เนื่องจากการผลิตแร่ จะต้องมีการตั้งค่าและปรับจูนระบบเครื่ องจักรให้เข้ากับลักษณะของแร่ ในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นแม้จะเป็ นการทาเหมืองแร่ ชนิดแร่
เดียวกันแต่กระบวนการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่ งแร่ ในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพของแร่ ดังนั้นผูป้ ระกอบธุ รกิจการรับจ้างทาเหมือง
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และผลิตแร่ ดีบุกจึงจาเป็ นต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการออกแบบกระบวนการและเลือกเครื่ องจักรที่
ใช้ในการผลิตซี่งจะเห็นได้ว่ามีผปู ้ ระกอบธุรกิจประเภทนี้นอ้ ยราย เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีอยูอ่ ย่างจากัด

1.2.3 การจัดหาผลิตภัณท์หรื อบริการ
(ก) การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
ตามลักษณะทางธรณีวิทยาภูมิภาคและภาพรวมของแหล่งแร่ ดีบุก-ทังสเตนในสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมาร์ พบว่าแหล่งแร่ ดีบุกใน
เขตพื้นที่ประทานบัตร ตั้งอยูใ่ นเขตมณฑลแร่ โลหะ Shan-tenasserimในรัฐฉาน-เทนซัสอิม ซึ่งวางตัวเป็ นโซนในทิศทางเหนือขใต้ พาดจากประเทศไทยเข้า
สู่มณฑลยูนานของจีนในทางตอนเหนือถูกควบคุมด้วยรอยเลื่อนในทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉียงเหนือ บริ เวณทางตอนเหนือของเมือง Lashio และทาง
ตะวันตกของรอยเลื่อนฉาน (Shan Boundary Fault) ในทิศทางงเหนือใต้ เขตมณฑลแร่ โลหะนี้มีความกว้างกว่า 300 กิโลเมตร และยาวกว่า 1,500 กิโลเมตร
หินในมณฑลแร่ น้ ีประกอบไปด้วยชุดหิ นที่ต่อเนื่องกันของหิ นตะกอนและหิ นคาร์บอเนต โดยมีมวลหิ นแกรนิตแทรกขึ้นมาในลาดับชั้นหิ นตะกอนเหล่านี้
หลายครั้ง หิ นตะกอนมีความคดโค้งสู งและถูกแปรสภาพโดยเฉพาะทางด้านตะวันตก ซึ่งเป็ นกระบวนการส่ วนหนึ่งในการทาให้เกิดแหล่งแร่ ดีบุกทังสเตน ในสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมาร์
สาหรับแหล่งแร่ ดีบุกที่สะสมตัวในพื้นที่ เขตประทานบัตร ซึ่ งมีท้ งั แบบแหล่งปฐมภูมิ (Primary) และแหล่งทุติยภูมิ (Secondary,
placer) ซึ่งมีกระบวนการผลิตแตกต่างกันเล็กน้อย ดังแสดงในภาพด้านล่าง
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ขั้นตอนการผลิตในเหมืองแร่ ดีบุก
TO PROCESSING PLANT/STOCKPLIE FOR FEEDER TO HOPPER

TO PROCESSING PLANT/STOCKPLIE FOR FEEDER TO ORE BIN
EXCAVATION FROM ORE DEPOSIT

HOPPER

GRIZZLY
FEEDER

Cap.100-150t/h
Max.cap.200-250t/h 110kw

PRIMARY
JAW CRUSHER

-5inch.+4inch.

-5inch.+4inch.
HOPPER

NOZZLE
ORE BIN
SECONDARY
JAW CRUSHER

Cap.50-60t/h
Max.cap.90-100t/h 55kw

SCREENER
Max.load150-200t/h
Cap.50-60t/h

Cap.50-60t/h

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

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

PA LONG

IMPACT CRUSHER

PA LONG

TROMMEL

Cap.600L/min

Cap.600L/min
PALONG

Shaking Table

Cap.50-60t/h

PRIMARY
JIG MACHINE

SECONDARY
JIG MACHINE

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

PALONG

Magnetic Separator
WASTE
WATER&TAILING

RETAINING POND1

RETAINING POND2

RETAINING POND5
Sn Concentrate for Sell

14

RETAINING POND3

RETAINING POND6

RETAINING POND4

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
รูปภาพแสดงขั้นตอนการผลิตแร่ ดีบุก

ทาการเปิ ดหน้าดินคัดเลือกและขนOre Materialจากหน้าเหมืองไปยังโรงแต่งแร่ โดยนักธรณี
ที่อยูห่ น้างาน จะเป็ นผูค้ ดั แยกประเภทของ Ore Material ว่า เป็ นแบบ Primary (หินแข็ง) หรื อ
Secondary(หิ นผุ หรื อชั้นกะสะ:Placer) ก่อนตักเข้ารถบรรทุกเพื่อส่งไปโรงแต่ง

Ore Material ที่เป็ น Secondary(หิ นผุ หรื อชั้นกะ
สะ:Placer)จะถูกส่งไปยังไลน์การผลิตส่วนงานฉีด

Ore Material ที่เป็ นPrimary (หินแข็ง)จะถูก
ส่งไปยังไลน์การผลิตส่วนงานบด

ดิน

Vibrating feeder

Ore Bin

Ore Material ที่ เ ป็ นPrimary (หิ นแข็ ง )จะถู ก คั ด ขนาด โดยเครื่ องจั ก รที่ เ รี ยกว่ า
Vibratingfeeder เพื่อแยกดินและหิ นออกจากกัน โดยดินจะถูกส่ งไปยังไลน์การผลิตส่ วน
งานฉีด

Primary jaw crusher

Intermedia jaw crusher

Tertiary crusher

Ore Material ชนิดที่เป็ นPrimary (หินแข็ง) ที่ผา่ นการแยกดินออกแล้ว จะถูกส่งมายัง Primary Jaw Crusher,
Intermedia Jaw Crusher และ Tertiary Crusher ตามลาดับเพื่อบดให้ได้ขนาด 5 mm.

Ore Material ที่เป็ นSecondary(หิ นผุ หรื อชั้นกะ
สะ:Placer)จะถูกนามาฉี ดให้แ ตกที่บริ เ วณลาน
ฉีดแร่ (Ore Bin)

ตะแกรง Grizzly
Ore Material ที่ถูกฉีดจาก Ore bin จะไหลลงสู่
ตะแกรง Grizzly เพื่อคัดเอาของที่ขนาดใหญ่เกิน
25 mm.ที่ฉีดไม่แตก ไปเข้ากระบวนการบดต่อไป
หินหรื อกะสะ ที่ถูกฉีดจน
มีขนาดเล็กกว่า25 mm.

หินที่ถูกบดจนมีขนาด 5 mm.

Trommel

Trommel เป็ นตะแกรงคัดขนาดแบบเปี ยก ที่รับ Ore Material จาก ไลน์การบด และไลน์การฉีด โดยจะคัดเอา Ore Materialที่
มีขนาดใหญ่กว่า 5 mm. ออกเพื่อนาไปบดใหม่ ส่วนของที่มีขนาดเล็กกว่า 5 mm. จะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการถัดไป
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Trommel

Primary Jig

ถังรับแร่

Secondary Jig

Ore material ขนาดเล็กกว่า 5 mm. จะถูกส่งเข้ามายังเครื่ องจักรที่เรี ยกว่า Jig โดยจะเริ่ มที่PrimaryJig, Secondary Jig และ ถังรับแร่
ตามลาดับและในส่วนของหางแร่ (Waste,Tailing) ก็จะไหลเข้าสู่ บ่อดักตะกอนและนาน้ าหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ อีกครั้ง
จากกระบวนการแต่งแร่ ที่กล่าวมาในข้างต้นแร่ ที่อยูใ่ นถังรับแร่ น้ นั จะประกอบไปด้วยดีบุกและแร่ หนักอื่นๆปนกันอยู่ ดังนั้นเพื่อให้ได้แร่ ดีบุกที่สะอาด มี
เปอร์เซ็นต์สูงสามารถขายได้ราคาจึงต้องนาแร่ จากถังรับแร่ ไปแต่งให้สะอาดขึ้นโดยการใช้เครื่ องจักรที่เรี ยกว่า Shaking Table และนาหัวแร่ ซ่ ึงประกอบไป
ด้วยแร่ ดีบุกและแร่ ที่มีคุณสมบัติสามารถติดแม่เหล็กได้ ที่ได้จาก Shaking Table ไปผ่านกระบวนการแยกด้วยแม่เหล็ก โดยใช้เครื่ อง Magnetic Separator
เพื่อแยกแร่ ที่มีคุณสมบัติในการติดแม่เหล็กออกไป จนเหลือแต่แร่ ดีบุกตามที่ตอ้ งการ

ถังรับแร่

Magnetic Separator

Shaking Table

ดีบุก พร้ อมขาย

(ก) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
การขั้นตอนการผลิตแร่ ดีบุกมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก เนื่ องจากพื้นที่เหมืองเป็ นพื้นที่กว้าง ทาให้มีพ้ืนที่มากพอสาหรับ
กองเก็บหางแร่ ที่เกิดจากกระบวนการผลิต ทั้งยังมีพ้นื ที่ การทาบ่อบาบัดน้ าเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต และเหมืองยังสามารถผันน้ าบางส่ วน
เพื่อแบ่งให้ชาวบ้านในละแวกเหมืองใช้ได้อีกด้วย
นอกจากนี้ยงั มีหน่วยงานของรัฐบาลที่ใช้ชื่อว่า Environmental Conservation Department (ECD) เข้ามาตรวจดูความเรี ยบร้อยใน
เรื่ องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการทาเหมือง เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

16

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
1.3ธุรกิจรับจ้างผลิตเหมืองแมงกานีส
บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญารับจ้างทาเหมืองและผลิตแร่ แมงกานีสให้กับบริ ษทั เมย์ พลัส 2005 จากัด ผูเ้ ป็ นเจ้าของประทานบัตร
เหมืองแร่ แมงกานี ส โดยมีระยะเวลาสัญญารับจ้าง อยู่ที่ 4 ปี 10 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ดาเนินธุรกิจภายใต้บริ ษทั ชลสิ น จากัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยทางตรงของบริ ษทั ฯ เหมืองแมงกานี ส มีพ้ืนที่อยู่ในประทานบัตรที่ 31257/16052 ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ตาลอินทขิล อาเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ เนื้อที่ท้งั หมดจานวน 52 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา คิดเป็ นพื้นที่ท้งั หมด 83,997 ตารางเมตร
1.3.1ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
กระบวนการเกิดแร่ แมงกานีส เกิดจากการที่น้ าแร่ ร้อนที่มีโลหะแมงกานีสและเหล็กเป็ นส่ วนผสมได้เข้าไปแทนที่ส่วนประกอบ
ภายในเนื้อหินดินดานเดิม (replacement) หรื อน้ าแร่ ร้อนลักษณะเดียวกันเกิดการสะสมตัวไปพร้อมกับชั้นหิ นดินดาน (precipitation) ภายหลังจึงเกิดการ
แตกหัก ผุพงั ในชั้นแร่ และถูกพัดพามาสะสมตัวใหม่อย่างรวดเร็ ว เกิดเป็ นแหล่งแร่ แบบทุติยภูมิ ในพื้นที่แหล่งแร่ ปัจจุบนั ส่ วนประกอบทางกายภาพใน
ก้อนแร่ โดยเฉลี่ย ประกอบไปด้วยเนื้อหิ นดินดาน ร้อยละ 60 และเนื้อแมงกานีส-แร่ เหล็ก ร้อยละ 40 ในบางบริ เวณชั้นแร่ น้ ีอาจจะพบชั้นดินลูกรังปนแร่
แมงกานีส-แร่ เหล็กทรงมนอยูใ่ ต้ช้ นั แร่เกิดร่ วมด้วย โดยมีความหนาของชั้นลูกรังประมาณ 10-20 เซนติเมตร
ซึ่งปัจจุบนั บริ ษทั ชลสิน จากัด ซึ่งทางบริ ษทั ถือหุ้นอยูร่ ้อยละ 88.19ได้รับจ้างดาเนินการผลิตแร่ แมงกานีส จาก บริ ษทั เมย์พลัส
2005 จากัด โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในปั จจุบนั ได้แก่ แร่ แมงกานีส ขนาด 0.5-1.0 มิลลิเมตร, 1.0-3.0 มิลลิเมตร, 3.0-5.0 มิลลิเมตรและ 5.0-10.0 มิลลิเมตร โดย
มีกาลังผลิตรวมของทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ อยู่ที่ 800-1,000 ตันต่อเดือน

1.3.2การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ธุรกิจการรับจ้างทาเหมืองและผลิตแร่ แมงกานีสนั้นจาเป็ นต้องใช้บุคคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน ในการออกแบบกระบวนการและเลือกเครื่ องจักรที่ใช้ในการ จึงจะเห็นได้ว่ามีผปู ้ ระกอบธุรกิจประเภทนี้นอ้ ยราย เนื่องจากทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณภาพมีอยู่อย่างจากัด ทั้งนี้บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด(มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทาเหมืองมากว่า 100 ปี จึงเป็ นผู ้
มีความสามารถ และความน่าเชื่อถือในการทาธุรกิจประเภทนี้
1.3.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
(ก) การได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
พื้นที่แปลงประทานบัตรโดยทัว่ ไป มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นเนินเขา และที่ลาดเนินเขา ไม่มีทางน้ าตัดผ่าน พื้นที่มีระดับความสู ง
ตั้งแต่ 430-460 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง พื้นที่โดยรอบแปลงประทานบัตรเป็ นเขตพื้นที่สวนลาใยและไร่ ขา้ วโพด ในเขตแปลประทานบัตรได้มี
การขุดเปิ ดหน้าดินเพื่อเตรี ยมการทาเหมือง และการขุดชั้นแร่ เพื่อการผลิตไปแล้วเป็ นบางส่ วนโดยเฉพาะทางตอนกลางของพื้นที่ นอกจากนี้ยงั มีการปรับ
สภาพพื้นที่เพื่อใช้ในการเดินทางภายในเหมือง ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ บริ ษทั ชลสิ น จากัด คือการผลิตแร่ ที่ถูกส่ งมาจากหน้าเหมือง โดยมี
วิธีการดังต่อไปนี้
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การทางานของโรงแต่งแร่ เรี ยงตามลาดับหมายเลขของเครื่ องจักร
1. Jaw Crusher
:ทาหน้าที่บดแร่ จากหน้างาน
2. Log Washer (ตัวล้าง)
:แร่ ที่ผา่ นการบดจากJaw Crusher จะถูกส่งลงมาล้างในส่ วนนี้
3. Belt conveyor 01
:แร่ ที่ลา้ งเสร็จแล้ว จะไหลลงสายพาน เพื่อกองตากแดดให้แห้ง
4.Hopper
:เมื่อแร่ ที่กองแห้งแล้ว ตักแร่ เข้า Hopper เพื่อส่งผ่านผ่านสายพาน (เครื่ องจักรหมายเลข 5)
5.Belt Conveyor 02
:รับแร่ จากHopper เพื่อส่ งไปยัง Cone Crusher (เครื่ องจักรหมายเลข 6)
6.Cone Crusher
: แร่ ที่ตกั เข้า Hopper ส่งผ่าน Belt Conveyor 02 จะถูกส่งมาบดที่ Cone crusher(เครื่ องจักรหมายเลข 6) และส่งต่อไปยัง
Belt Conveyor 03
7.Roll Crusher
:แร่ ที่ลาเลียงผ่านBelt Conveyor 03 จะถูกนามาบดซ้ าที่ Roll Crusher(เครื่ องจักรหมายเลข 7)
8.Belt Belt Conveyor 03
:ลาเลียงแร่ ที่ผา่ นการบดจากRoll Crusher เพื่อส่งไปเข้า Trommel
9.Trommel Size S
:ทรอมเมลตัวนี้ มีลกั กษณะเป็ นตะแกรง 2 ชั้น เพื่อคัดขนาดเอาแร่ ฝ่ นุ ,แร่ ไซส์ S (0.5-1mm.) และแร่ ที่มีขนาดใหญ่กว่าแร่
ไซส์ S จะถูกส่งไปยังทรอมเมลตัวถัดไป
10. Trommel Size M,L
: ทรอมเมลตัวนี้ รับแร่ ขนาดใหญ่จากTrommel Size Sเพื่อคัดขนาดเอาแร่ ไซส์ M (1-3 mm.) และ L (3-5 mm.)
โดยแร่ ที่ขนาดใหญ่กว่าไซส์L จะถูกลาเลียงโดยสายพานBelt Conveyor 05 เพื่อนากลับไปบดอีกครั้งที่ Roller Crusher
สถานะโครงการปัจจุบนั อยูใ่ นช่วงปรับปรุ งประสิ ทธิภาพเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิตเพื่อรองรับการผลิตที่มากขึ้นในอนาคต
(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม
การทาเหมืองแมงกานีสมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยมาก เนื่ องจากพื้นที่เหมืองเป็ นพื้นที่ค่อนข้างราบ ไม่มีสภาพป่ า หรื อพันธุ์
ไม้สาคัญในบริ เวณ หากแต่เป็ นบริ เวณที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกว้างขวาง เช่น สวนลาไย และไร่ ขา้ วโพดนอกจากนี้ ยังมีประชากรรอบ
พื้นที่เหมืองเบาบาง การทาเหมืองแมงกานีสไม่มีการใช้ระเบิด และสารเคมีในกระบวนการ เพียงแต่มีการใช้น้ าฉี ดพ่นเพื่อลดการแพร่ กระจายของฝุ่ นที่เกิด
จากการขนส่ง และการบดย่อยหิน
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มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทางานที่สาคัญ ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ควบคุมชัว่ โมงการทางานในแต่ละวันที่ 6 ชัว่ โมงต่อวัน เพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองในอากาศ
การฉี ดพ่นน้ าตามจุดต่างๆ ในกระบวนการบดย่อยหิ นเพื่อลดปริ มาณฝุ่นละออง
การปลูกต้นไม้เป็ นแนวรอบพื้นที่โครงการ ซึ่ งได้เริ่ มก่อนดาเนิ นการทาเหมือง เพื่อช่วยลดปริ มาณฝุ่ นที่ฟ้งุ กระจายออก
นอกพื้นที่โครงการ
การเก็บกองหน้าดินบริ เวณทาเหมืองและการปรับสภาพพื้นหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ ดี เพื่อความปลอดภัยในการ
ทางานและการฟื้ นฟูสภาพในภายหลัง
การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กบั พนักงานขณะปฏิบตั ิหน้าที่ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ่ น เป็ นต้น
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจาปี ของพนักงานที่เหมืองอีกด้วย
มี ก ารตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่ นละออง, วัดความดังของเสี ยง และสารปนเปื้ อนในน้ า จากกระบวนการผลิตแร่
แมงกานีสโดยกรมควบคุมมลพิษทุก 4 เดือน อีกทั้งยังมีการจัดทารายงานแผนฟื้ นฟูกบั ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ส่ งให้ทาง
อุตสาหกรรมจังหวัดและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมประจาจังหวัด ปี ละ2 ครั้ง

1.4ธุรกิจซื้อขายสินแร่ ดีบุกและแร่ อื่นๆ
1.4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
แร่ ดีบุก (Tin:Sn) เป็ นโลหะในหมู่ IV4 ในตารางธาตุ และอยู่ระหว่างธาตุเจอร์ มาเนี ยม และตะกัว่ ดีบุกในรู ปบริ สุทธิ์จะมีลกั ษณะ
เป็ นของแข็ง สีขาวเงิน มีความอ่อนตัวสูง มีจุดหลอมเหลวต่า สามารถผสม และเกาะติดกับโลหะอื่นได้ดี จึงนิยมนาดีบุกมาเคลือบผิวหรื อผสมกับโลหะอื่น
เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของโลหะในด้านต่างๆ อาทิ ความแข็งแรง ทนต่อการกัดกร่ อน ป้องกันการเกิดสนิม เป็ นต้น
ประโยชน์ของดีบุก
1.ใช้เคลือบโลหะเพื่อทาภาชนะบรรจุอาหาร
2.ใช้ผสมกับตะกัว่ ทาตะกัว่ บัดกรี
3.ใช้ผสมกับทองแดงเป็ นทองสัมฤทธิ์ ใช้ทาชิ้นส่ วนเครื่ องจักรกล พระเครื่ อง
4.ใช้ผสมกับทองแดงและพลวงทาพิวเตอร์
5.ผสมกับสังกะสีและพลวงใช้ชุบสังกะสีมุงหลังคา
6.ผสมกับไทเทเนียมและอะลูมิเนียมทาชิ้นส่ วนเครื่ องบินและยานอวกาศ
7.ผสมกับเซอร์โคเนียมเพื่อทาภาชนะบรรจุแท่งเชื้อเพลิงในเครื่ องปฏิกรณ์ปรมาณู ใช้เคลือบแผ่นเหล็กที่เรี ยกว่าแผ่นเหล็กวิลาส
8.ใช้ในอุตสาหกรรม เช่นอุตสาหกรรมผลิตแก้วเนื้อทึบ เครื่ องปั้ นดินเผา เครื่ องเคลือบ สิ่ งทอ พลาสติก สี ทาบ้าน
แร่ พลอยได้อื่นๆที่ทาง บริ ษทั ฯ ทาการจัดจาหน่ายนั้น ได้แก่ แร่ แทนทาไลต์ (Ta2O5)
แร่ แทนทาไลต์ (Ta2O5) ,สารประกอบแทนทาลัม หรื อที่ทวั่ ไปเรี ยกว่าแร่ แทนทาลัม พบว่าส่ วนใหญ่เกิดร่ วมกันกับแร่ ไนโอเบียม
(Niobium) หรื อโคลัมเบียม (Columbium) แทนทาลัม เป็ นโลหะทรานซิชนั (Transition Metals) มีสีเทาเงิน เป็ นโลหะที่มีคุณสมบัติทนความร้อนสู งมาก มี
ความแข็งแรงและเหนียว มีความต้านทานการกัดกร่ อน เป็ นสื่ อนาไฟฟ้าและความร้อนที่ดี และมีคุณสมบัติด้านการเก็บประจุไฟฟ้าที่ดี นอกจาก นี้ ยงั
สามารถนาไปผสมกับโลหะอื่นๆ ได้
ประโยชน์ของแทนทาลัม
1. ใช้ทาแทนทาลัม คาปาร์ซิเตอร์ พาวเดอร์ (Tantalum Capacitor Power) ที่ใช้ในการผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้า (Capacitor : คาร์ปาร์ซิเตอร์)
2. ใช้ในรู ปของโลหะแทนทาลัม (Tantalum Metal) ทาเครื่ องมือและอุปกรณ์ทางเคมี ซึ่งต้องการความต้านทานและคงทนต่อการกัด
กร่ อนของน้ ายาเคมี และสารเคมีชนิดต่างๆได้เป็ นอย่างดี และใช้ทาภาชนะใส่ น้ ายา และสารประกอบเคมีบางชนิด
3. ใช้ทาแทนทาลัมคาร์ไบด์ (Tantalum Carbide) ที่มีความแข็ง และทนทานต่อการกัดกร่ อนได้ดี หรื อใช้ผสมกับโลหะคาร์ไบด์ชนิดอื่นๆ
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4. ใช้ทาโลหะผสม (Tantalum Niobium Alloy) ชนิ ดพิเศษที่ใช้ในเครื่ องยนต์ และลาตัวของยานอวกาศ ตลอดจนยานพาหนะที่
ต้องการให้มีความคงทนต่อความร้อนที่เกิดจากการเสียดสี เช่น เครื่ องบิน รถยนต์ หรื อ รถไฟความเร็วสูง ใช้ทาขดลวดความร้อนคอนเดนเซอร์
วาล์ว และปั๊ม โลหะพิเศษชนิดที่ใช้แทนทาลัมผสมกับโลหะอื่นๆ เช่น โคบอลต์ เหล็ก นิกเกิล ไทเทเนียม และไนโอเบียม เป็ นต้น
5. ใช้ทาเครื่ องมือพิเศษหรื อเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษอื่นๆ เช่น ใช้เป็ นตัวเชื่อมต่อกระดูก หรื อด้ายเย็บกระดูก ใช้ทาเครื่ องมือผ่าตัด ใช้
อุดฟัน ใช้ทาเครื่ องมือผลิตใยสังเคราะห์ และเครื่ องมือเครื่ องใช้ในห้องปฏิบตั ิการ เป็ นต้น
1.4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
เนื่องจาก ดีบุก และ แร่ แทนทาลัม เป็ นแร่ ที่มีความต้องการสูงในตลาดไม่ว่าจะมีผลผลิตมากหรื อน้อยเพียงไรก็สามารถซื้อ-ขาย ได้
ตลอดปี ราคาซื้อ-ขายแร่ แทนทาลัมอ้างอิงตามราคาตลาดโลก ราคาขายดีบุกสามารถอ้างอิงได้จาก 3 แหล่งที่เป็ นที่ยอมรับคือ ตลาด LME (London
Metal Exchange, ตลาดเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Metal Exchange:SHME), และตลาดมาเลเซีย ( Kuala Lumpur Tin Market : KLTM) และมีตลาดผูซ้ ้ือที่
แน่นอน เช่น บริ ษทั Thailand Smelting and Refining Co., Ltd. (Thaisarco), บริ ษทั Malaysia smelting Corporation (MSC) และ บริ ษทั H.C. Starck
(Thailand) Co., Ltd.ที่มีสาขาอยูใ่ นหลายภูมิภาคเป็ นต้น
1.4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
ในปั จจุบนั บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด(มหาชน) ได้ทาการซื้ อแร่ ดีบุก และ แร่ พลอยได้อื่นๆ จากบริ ษทั Ngwe Kabar Myanmar
Co.,Ltdในสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมาร์ และนามาเข้ากระบวนแต่งแร่ เพื่อทาให้บริ สุทธิ์มากขึ้นโดยใช้บริ การการแต่งแร่ ที่ โรงแต่งแร่ ใน จังหวัดชุมพร,
จังหวัดประจวบคิรีขนั ธ์ และจังหวัดพังงา ตามความเหมาะสม เพื่อนาแร่ ที่แต่งได้คุณภาพแล้วส่งขายต่อไป
1.5 ธุรกิจขายแร่ ไพโรลูไซต์ และปรับปรุงระบบน้า
แร่ ไพโรลูไซต์มีลกั ษณะเป็ นโลหะ สี น้ าตาลเข้ม แข็งและเปราะ และมีส่วนผสมของแมงกานี สไดออกไซด์ ประมาณ 40.65% ซึ่ง
ในทางธรณี วิทยาจัดเป็ นสิ นแร่ ประเภทแร่ ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) สามารถใช้ในการกรองน้ า เพื่อกาจัดสารโลหะ และสามารถนามาผสมกับเหล็กเพื่อทา
ให้เหล็กมีความเหนียว ยืดหยุน่ และคงทนยิ่งขึ้น เช่น รางรถไฟ หัวขุด หัวเจาะเหล็กทุบ เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังใช้ประโยชน์ในการทาให้เหล็กบริ สุทธิ์ยิ่งขึ้น
ปั จจุบนั บริ ษทั ชลสิ น จากัด ได้ทาการจัดซื้อ แร่ ไพโรลูไซต์ เพื่อจัดจาหน่ายให้กบั หน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตน้ าใน
ประเทศ ซึ่งในอนาคตจะมีการขยายกลุ่มลูกค้าไปยังภูมิภาคอื่นๆ ในประเทศข้างเคียง เช่น ประเทศกัมพูชา เป็ นต้น รวมไปถึงจัดให้มีท้ งั การขายส่ง
ให้กบั ผูท้ าระบบบาบัดน้ าในภูมิภาคต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.5.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
การซื้อ-ขายแร่ ไพโรลูไซต์ ดาเนินการจดทะเบียนเป็ นร้านรับซื้อแร่ โดยใช้ชื่อบริ ษทั ชลสิน จากัดขอบเขตการทางานคือ การขายแร่
ไพโรลูไซต์ให้กบั ผูท้ าระบบกรองน้ า โดยเน้นงานทางด้านการผลิตน้ าสาหรับงานอุปโภค ที่มีแหล่งน้ าบาดาลเป็ นแหล่งน้ าดิบ นอกจากนี้ ยงั รับบริ ก าร
เปลี่ยนสารกรอง และออกแบบระบบกรองน้ า ให้กบั หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรี ยน โรงงาน และ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดต่างๆ เป็ นต้น
โดยแร่ ไพโรลูไซต์มีลกั ษณะ องค์ประกอบ และคุณสมบัติดงั นี้

ไพโรลูไซต์เป็ นชื่อของแร่ ชนิดหนึ่งมาจากภาษากรี กคาว่า ไพโร (pyro) แปลว่าไฟ และ ลูซิส (lousis) แปลว่าการล้าง ซึ่งอ้างอิงมา
จากการใช้ไพโรลูไซต์ในการล้างสีออกจากแก้ว (Remove tints from glass) องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็ นแมงกานีสไดออกไซด์ (Manganese dioxide;
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MnO2) ประมาณร้อยละ 40-65 โดยน้ าหนัก ลักษณะของสิ นแร่ ไพโรลูไซต์ คือ มีสีดาหรื อน้ าตาลเข้ม มีลกั ษณะแข็งคล้ายทราย และมีขนาดหยาบ มีความ
วาวแบบโลหะ (metallic luster) มีลกั ษณะอสัณฐาน (Amorphous appearing mineral) ส่วนใหญ่พบโครงสร้างเป็ นเม็ด เส้นใย หรื อเป็ นแท่ง ( a granular,
fibrous or columnar structure) แต่บางครั้งอาจรวมกันเป็ นแผ่นรู ปไต (reinform crusts) สีผงเป็ นสี ดาหรื อน้ าเงินดา (black or bluish-black streak) และ
เปื้ อนนิ้วเมื่อสัมผัส (readily soils the fingers)
เนื่องจากไพโรลูไซต์มีการจัดเรี ยงตัวที่หลากหลาย ทาให้มีพ้นื ที่ผิวมากสาหรับการดูดซับและกระบวนการออกซิเดชัน่ เหล็กและ
แมงกานีสที่ละลายในน้ า โดยสามารถกาจัดเหล็กได้ที่ระดับความเข้มข้นสู งกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตรนอกจากนี้ไพโรลูไซต์ยงั เป็ นสารดูดซับที่สามารถคืน
สภาพได้โดยการล้างย้อนเพื่อให้สารดูดซับขยายตัวกลับขึ้นมา เพื่อเป็ นการขัดล้างสารกรอง และเพื่อให้สารกรองมีการจัดเรี ยงตัวใหม่ อีกทั้งยังเป็ นการการ
เพิ่มพื้นที่ผิวเพื่อรักษาประสิทธิภาพในการดูดซับเหล็กและแมงกานีส นอกจากนี้แร่ ไพโรลูไซต์ยงั สามารถกรองฝุ่นละออง, ดูดซับ สารหนู (As2+) และแก๊ส
ไข่เน่า (H2S) ได้อีกด้วย

รู ปแสดงคุณสมบัติของแร่ ไพโรลูไซต์
Physical Specification (ลักษณะของแร่ ไพโรลูไซต์ )
ปริ มาณ MnO2
ความถ่วงจาเพาะ(Specific Gravity)
Shipping Weight (kg/L)
Effective size

Size S

0.5-1 mm.

40-65%
4.72
40kg/L
8-20 mesh

Size M1-3 mm.

Size L

3-5 mm.
1,922 kg/m3
(120 Pond/ft3)
4.91 MT/m3

ความหนาแน่น (Density)
Bulk density
Specific Surface Area (m2/g)
Size S
Size M
Size L

(0.5-1 mm.)
(1-3 mm.)
(3-5 mm.)

145
106.3
140.99

m2/g
m2/g
m2/g

Total pore volume (cm3/g)
Size S

(0.5-1 mm.)

0.1915

cm3/g

21

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
cm3/g
cm3/g

Size M
Size L

(1-3 mm.)
(3-5 mm.)

0.1407
0.2362

Size S
Size M
Size L

(0.5-1 mm.)
(1-3 mm.)
(3-5 mm.)

5.283
nm.
5.297
nm.
6.7
nm.
25-30แกลลอน/minute/ft2
2-3 % /year

Micro pore size (nm.)

อัตราการล้างย้อน
อัตราการสลายตัว
1.5.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
ก) นโยบายและลักษณะการตลาด

ปั จจุบนั แนวโน้มในภาพรวมของความต้องการใช้แร่ ไพโรลูไซต์สูงขึ้นเนื่ องจากการนามาใช้พฒั นาและปรับปรุ งระบบกรองน้ าใน
ชนบทและถิ่นทุรกันดารทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับน้ าตามมาตรฐาน WHO ในการอุปโภค ปลอดภัยต่อการใช้ ดังนั้นเครื่ องกรองน้ าที่
ใช้แร่ ไพโรลูไซต์จึงเป็ นอุปกรณ์ที่เข้ามามีบทบาทในการปรับสภาพน้ าให้สะอาด ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในการพัฒนาการหลากหลายรู ปแบบ โดยประชาชนส่ วน
ใหญ่ได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับสุ ขภาพมากขึ้น จึงส่ งผลให้ตลาดขยายตัวได้อีกมาก
สาหรับแร่ ไพโรลูไซต์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายปั จจุบนั ได้แก่ หน่วยงาน บริ ษทั องค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตน้ า โดยมุ่งเน้นไป
ทางลูกค้าที่ใช้น้ าจากแหล่งน้ าใต้ดินเป็ นหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังรู ปตัวอย่างผลงานที่ผา่ น
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ข) ภาวะการแข่งขัน
โดยทัว่ ไปตามท้องตลาดสารกรองน้ าที่ใช้ในการกาจัดสนิมเหล็กและแมงกานีสที่ปนเปื้ อนในน้ า มีอยูด่ ว้ ยกัน 3 แบบ ได้แก่
Manganese Green Sand, Manganese Zeolite, และ Pyrolusite เมื่อเปรี ยบเทียบด้านคุณสมบัติแล้วพบว่า แร่ ไพโรลูไซต์ มีคุณสมบัติที่เหนือกว่าในด้านการ
กรองที่สามารถกรองสารได้หลายชนิด ด้านอัตราการกรองที่มากกว่า สามารถดูแลรักษาได้ง่าย อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานยาวนาน และสิ่ งที่สาคัญที่สุด คือ
มีราคาต้นทุนในการใช้งานถูกกว่าสารกรองแบบอื่นๆสูงสุดถึง 2 เท่าตัวซึ่งถือเป็ นข้อได้เปรี ยบทางด้านการแข่งขัน ดังตารางแสดง การเปรี ยบเทียบ
คุณสมบัติ และราคา ระหว่างแร่ ไพโรลูไซต์, แมงกานีสกรี นแซนด์ และ แมงกานีสซีโอไลต์

แบบของสารกรอง

ความสามารถในการ
กรอง

-

Manganese
Iron
Hydrogensulfide
Arsenic
Manganese
Iron
Arsenic

- Manganese
- Iron
- Arsenic

อัตราการกรอง
(Filtration Rate)

300-600

การดูแลรักษา

- ล้างย้อน

อายุการใช้
งานต่อการ
ล้างย้อน 1
ครั้ง
314 ชัว่ โมง

อายุการใช้ งาน

Total Cost
ที่เวลา 2 ปี

2 ปี

4X

22-23

- ล้างย้อน
- ฟื้ นฟูประสิทธิภาพ
ด้วยด่างทับทิม
- เพิ่มประสิ ทธิภาพ
ด้วยการฉีดคลอรี น

73 ชัว่ โมง

4 เดือน

6X

22-23

- ล้างย้อน
- ฟื้ นฟูประสิทธิภาพ
ด้วยด่างทับทิม
- เพิ่มประสิ ทธิภาพ
ด้วยการฉีดคลอรี น

73 ชัว่ โมง

6 เดือน

8X

ตารางแสดง การเปรี ยบเทียบ คุณสมบัติ และราคา ระหว่างแร่ ไพโรลูไซต์, แมงกานีสกรี นแซนด์ และ แมงกานีสซีโอไลต์
1.5.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
ทางบริ ษทั ชลสิน จากัด ได้ทาการจัดซื้อแร่ ไพโรลูไซต์ จากบริ ษทั เมย์พลัส 2005 จากัด เพื่อนามาจัดจาหน่ายให้กบั ผูท้ าระบบกรองน้ า
ทั้งรายใหญ่ และรายย่อย เนื่องจากเล็งเห็นว่าการใช้แร่ ไพโรลูไซต์ในระบบกรองแทนสารกรองชนิ ดอื่นๆ มีความคุม้ ค่าคุม้ ราคาและยังสามารถผลิตน้ าให้ได้
ตามมาตรฐานอีกด้วย
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2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
โครงการบ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์
โครงการ The Bay Skycliff
โครงการ The Bay Skycliffสถานที่ต้ งั อยูอ่ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประกอบไปด้วยบ้านจัดสรรจานวน 32 ยูนิต และอาคารพาณิชย์
จานวน 24 ยูนิต มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 346 ล้านบาท โครงการตั้งอยูใ่ นทาเลที่ดีในอาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จึงแวดล้อมด้วยสิ่ งอานวยความ
สะดวกมากมาย อาทิ เช่น สวนสาธารณะ และสนามกีฬาของจังหวัด วิทยาลัย ศูนย์การค้า และ สถานที่ราชการอีกหลายหน่วยงาน ซึ่งนโยบายของบริ ษทั คือ
จัดสรรสร้างบ้านเพื่อขายแก่ผมู ้ ีรายได้ระดับปานกลาง ปั จจุบนั โครงการดาเนินการแล้วเสร็ จและปิ ดยอดขายไปแล้วประมาณ 75 %

โครงการอาคารพาณิชย์
โครงการ The Bay District
โครงการ “TheBay District” สถานที่ ต้ งั อยู่อาเภอจังหวัดภูเก็ต เป็ นโครงการอาคารพาณิ ชย์ จานวน 9 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ
62.10 ล้านบาท ปัจจุบนั โครงการดาเนินการแล้วเสร็จและขายไปแล้วประมาณ 56 %
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2.2การตลาดและภาวะการแข่งขัน
บริ ษัท มี ก าร วิ เ คราะห์ ตลาด และคู่ แ ข่ ง อย่า งสม่ า เสมอ ทั้ง ความเป็ นไปและค่ า สถิ ติ ต่า งๆที่ เ ป็ นตัว ชี้ ว ัด แนวโน้ม ของธุ รกิ จ
อสังหาริ มทรัพย์ จากข้อมูลที่ผ่านมาในทั้งในอดีตและการคาดกาณ์จากภาครัฐและเอกชนที่เชื่อถือได้ อีกทั้งยังได้ทาการสารวจและเก็บข้อมูลของคู่แข่ง
รอบจังหวัดภูเก็ต เพื่อการพัฒนาโครงการที่มีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันคู่แข่งในตลาด
อย่างไรก็ตาม สภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในปั จจุบนั เกิดการชะลอตัวสาเหตุเนื่องจากผูซ้ ้ือส่ วนใหญ่ได้รับทราบข่าวที่มีผลกระทบ
ต่อการตัดสิ นใจ เช่นภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่จะเริ่ มใช้ปี 2563 มาตรการกาหนดเพดานสิ นเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) ที่มีผลกระทบการวางเงินดาวน์ของผูซ้ ้ือ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และสถานการณ์การท่องเที่ยวภูเก็ตที่มีจานวนนักท่องเที่ยวลดลง
ทั้งนี้ ในปี ทีผ่านมา บริ ษทั มีนโยบายการตลาดของธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยการเพิ่มการโฆษณาบริ เวณใกล้ๆโครงการ และพื้นที่
สาธารณะที่มีฝูงชนพลุกพล่าน เช่น สนามบินภูเก็ต เพื่อเป็ นการสร้าง Brand Awareness ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
2.3.1 การจัดหาที่ดิน
เนื่องจากบริ ษทั มีตน้ ทุนที่ดินเดิม ซึ่งบริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุ รกิจ ทาให้การลงทุนในการพัฒนาโครงการหมู่บา้ นเกิดขึ้นได้
โดยไม่ตอ้ งลงทุนเพิ่มเติมที่สูงมาก และสามารถหวังผลตอบแทนที่คมุ ้ ค่าได้ โดยโครงการมีทาเลที่ต้ งั ที่โดดเด่น ซึ่งอยูภ่ ายในอาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จึงทา
ให้บริ ษทั มีจุดแข็ง และเป็ นข้อได้เปรี ยบมากกว่าคู่แข่งอื่นๆในตลาด ทั้งนี้บริ ษทั เองยังได้มีการเสาะหาที่ดินที่มีตาแหน่งที่ต้ งั ที่ดีในราคาที่มีการแข่งขันเพื่อ
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ เพื่อขายและ/หรื อเพื่อเช่าต่อไปด้วย บริ ษทั ได้ดูความเหมาะสมสาหรับพัฒนาโครงการเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าจะออกสู่
ตลาดในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
2.3.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้ าง
วัสดุก่อสร้างส่ วนใหญ่จะถูกจัดซื้ อโดยผูร้ ั บเหมาหลักในการจัดหาวัสดุที่ดี ราคาเหมาะสม บริ ษทั ได้จดั ทาฐานข้อมูลราคาวัสดุ
ก่อสร้างซึ่ งนาข้อมูลมาจากหน่วยงานรัฐบาลและแหล่งอื่นๆที่มีความน่าเชื่อถืออีกด้วย บริ ษทั ได้ดาเนิ นงานอย่างใกล้ชิดกับผูจ้ ดั หาวัสดุที่เชื่อถือได้ ซึ่งส่ ง
สินค้าที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลาในงบประมาณที่เหมาะสม ทั้งนี้บริ ษทั ได้มีการจัดหาวัสดุบางอย่างเองด้วยในบางกรณี
2.3.3 การส่ งมอบบ้าน
บ้านและอาคารพาณิ ชย์ที่มีการขายและส่ งมอบแล้วตั้งแต่เริ่ มโครงการจนถึงสิ้ นปี 2563 มีดงั นี้
สรุปการขายโครงการ

โครงการ / ประเภทบ ้าน
2558
โครงการ The Bay เฟส 1

จานวนหลัง

อาคารพาณิชย์ - 24 คูหา

10

2559
%

จานวนหลัง

2560
จานวนหลัง

%

41.67

10

41.67

-

บ ้าน Type A - 12 คูหา

1

8.33

2

16.67

บ ้าน Type B - 20 คูหา

3

15.00

6

30.00

จานวนหลัง

-

1

-

2562
%

1
-

จานวนหลัง

4.17
8.33
-

2563
%

1

4.17

2

10.00

-

จานวนหลัง

-

%

1

8.33

สรุปการขายโครงการ
2558

อาคารพาณิชย์ - 9 คูหา

%

4 20.00

โครงการ / ประเภทบ ้าน
THE BAY DISTRICT (ถ.ขวาง)

2561

จานวนหลัง
-

2559
%
-

จานวนหลัง
1

2560
จานวนหลัง

%
11.11

25

-

2561
%

จานวนหลัง

-

3

2562
%
33.33

จานวนหลัง
1

2563
%
11.11

จานวนหลัง
-

%
-
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3. ธุรกิจผลิตและขายไฟฟ้าพลังงานทดแทน
คณะกรรมการ THL ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 มีมติอนุมตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด
ซึ่ง THL ถือหุ้น 98% เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์หลักสาหรับลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน
เพื่อเป็ นแหล่งพลังงานทดแทนให้ประเทศตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน
ต่อมาในปี 2561 บริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด ได้เข้าทารายการซื้ อหุ้นของบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จากัด ซึ่ งเป็ น
ผูส้ นับสนุนโครงการโซลาร์ ฟาร์ม ของสหกรณ์การเกษตรพูนสุ ข จากัด ซึ่ งได้รับสิ ทธิ เข้าทาสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจาหน่ ายใน
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กาลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ ที่อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร และลงนามซื้ อขายไฟฟ้า (“PPA”) กับ กฟภ. เพื่อขาย
กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ท้ งั หมดให้แก่ กฟภ.
3.1.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริการ
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อจาหน่ายให้แก่ภาครัฐ ได้แก่ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
ตามนโยบายการสนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการ

ขนาดกาลัง

สถานะ/ความคืบหน้าโครงการ

1. โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จังหวัดชุมพร

5 เมกะวัตต์

จาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว (COD)
ตั้งแต่วนั ที่ 27 ธันวาคม 2561

การผลิต

(1) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ จังหวัดชุมพร:
• ดาเนินธุรกิจภายใต้บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยทางอ้อมของบริ ษทั ฯ โดยเป็ นผูผ้ ลิตไฟฟ้า(Very Small
Power Producer: VSPP) โครงการตั้งอยูเ่ ลขที่ 126 หมู่ 10 ตาบลพะโต๊ะ อาเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพร มีเนื้อที่รวมประมาณ 50 ไร่
• ทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ระหว่างบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด กับ การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.) อายุสัญญา 25 ปี
โดยมีอตั รารับซื้อไฟอยูท่ ี่ 4.12 บาท/kWh (FIT)
• เริ่ มจาหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Operation Date: COD) ตั้งแต่วนั ที่ 27 ธันวาคม 2561
• ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (BOI) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจานวน 8 ปี นับแต่
วันที่เริ่ มมีรายได้
สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริ มจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
ประเภทกิจการที่ได้รับ
เลขที่บตั รส่งเสริ ม
กาลังการผลิต
วันที่คณะกรรมการ
การส่งเสิรม
ที่ได้รับการส่งเสริ ม
อนุมตั ิ
1.กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

61-0843-1-00-1-0

5 เมกะวัตต์

18 กรกฏาคม 2561

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนในกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตไฟฟ้า หรื อ
พลังงานไฟฟ้าและไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้นขยะ หรื อ เชื้อเพลิงจากขยะ ตามสิ ทธิและประโยชน์ ดังต่อไปนี้
1. ได้รับสิทธิให้ได้รับอนุญาตนาคนต่างด้าวซึ่งเป็ นช่างฝี มือเข้ามาในราชอาณาจักรในตาแหน่งหน้าที่การทางานตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับ
อนุญาต
2. ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมตั ิ

26

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
3.
4.

ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงิน
ลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน มีกาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงิน ได้
ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

ความก้าวหน้าในการดาเนินธุรกิจ
เนื่ องจากสภาพภูมิอ ากาศไม่ เ อื้ ออ านวย ประกอบกับ ธุ รกิ จในด้านพลังงานไฟฟ้ าเป็ นธุ รกิ จที่ มีก ารลงทุนด้ว ยเงิ นจ านวนมาก แต่จะได้
ผลตอบแทนในระยะยาว รวมถึงบริ ษทั ยังมีบริ ษทั ในเครื อซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานค่อนข้างสู ง มีปัญหาด้านสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริ ษทั ในเครื อ อีกทั้งยังมีผลขาดทุนสะสมในอดี ตเป็ นจานวนมาก ดังนั้น ในปี 2563 คณะกรรมการ THL ในการประชุมเร่ งด่วนครั้งที่ 5/2563 ได้มีมติ
อนุมตั ิให้ทารายการจาหน่ายเงินลงทุน (ขายหุ้นสามัญ) ของบริ ษทั ที่ถืออยูท่ ้ งั หมดในบริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด ให้กบั บริ ษทั เอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จากัด
โดยเมื่อบริ ษทั สามารถจาหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ในเครื อดังกล่าวในราคาที่เหมาะสมซึ่งถือเป็ นโอกาสที่บริ ษทั จะลดภาระรายจ่ายในบริ ษทั ใน
เครื อ และยังได้รับเงินสดกลับเข้ามาเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจได้จานวนหนึ่งและยังสามารถนาไปลงทุนในธุรกิจที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องการมุ่ง
ไปที่ธุรกิจเหมืองแร่ ซ่ ึงเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงของธุ รกิจทั้งที่เกิดจากปั จจัยภายในและปั จจัยภายนอก เพื่อลด
ผลกระทบให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีปัจจัยความเสี่ ยงดังนี้
3.1 ธุรกิจเหมืองแร่
3.1.1 ธุรกิจเหมืองหินแอนดีไซท์
3.1.1.1 ความเสี่ ยงด้านคู่แข่ง
ในการผลิตหิ นแอนดีไซต์ใน จ.สระบุรีให้แก่ผูป้ ระกอบการที่ นาหิ นไปก่ อสร้ างปรั บ ปรุ งระบบคมนาคมบริ เ วณภาคกลางของ
ประเทศไทย เนื่องด้วยปั จจัยที่ต้ งั และลักษณะทางธรณี วิทยาซึ่ งเป็ นหิ นอัคนี ประเภทแอนดี ไซต์ ที่มีความโดดเด่นจากพื้นที่บริ เวณใกล้เคียงซึ่งส่ วนใหญ่
เป็ นหินตะกอนประเภทหินปูน และหินอัคนีชนิ ดอื่นๆ ซึ่งมีคุณสมบัติในการนาไปใช้ที่แตกต่างกัน โดยเหมืองหินแอนดีไซต์ของบริ ษทั ฯ มีความได้เปรี ยบ
ในเชิงการตลาดจึงทาให้บริ ษทั ฯ ไม่มีความเสี่ยงทางด้านคู่แข่งทางการค้าในบริ เวณจังหวัดสระบุรีและภาคกลางของประเทศไทย
3.1.1.2 ความเสี่ ยงด้านโอกาสในการขยายฐานลูกค้ า
สื บเนื่องจากโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ทาให้มีความต้องการใช้หินเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้ตลาดขาดแคลนหิ นในการทา
โครงการ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้พิจารณาทบทวนในเรื่ องของราคาหินอยูอ่ ย่างสม่าเสมอให้เหมาะสมกับสภาพตลาดอยู่ ตลอดเวลา จึงทาให้ลดความเสี่ ยง
ในเรื่ องโอกาสในการขยายฐานลูกค้าดังกล่าว

3.1.1.3 ความเสี่ยงที่ต้องใช้ เงินลงทุนเป็ นจานวนมาก
บริ ษทั ฯได้มีการสะสมของสต๊อกหิ นเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นผลมาจากการเพิ่มชัว่ โมงในการทางานและการปรับปรุ งเครื่ องจักรให้มีกาลัง
การผลิตสู งขึ้น เพื่อเตรี ยมการส่ งมอบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทาให้บริ ษทั ฯ ลดความเสี่ ยงในเรื่ องการใช้เงินลงทุนเป็ นจานวนมากในการเพิ่ม
สายการผลิต ทั้งนี้ หากมีปริ มาณความต้องการของสิ นค้าที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญและต่อเนื่อง บริ ษทั จะพิจารณาในการลงทุนเพิ่มโครงการขยายกาลังการ
ผลิตในภายหลัง

3.1.1.4 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชน
ความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม พบว่าไม่มีผลกระทบมากนัก เนื่องจากตาแหน่งที่ต้ งั ของเหมืองหิ นอยูใ่ นหุบเขา ซึ่งมีลกั ษณะภูมิประเทศ
ที่สามารถใช้เป็ นแนวป้องกันผลกระทบจากการผลิต และยังอยูห่ ่างจากเขตชุมชน โรงเรี ยน และวัด ทาให้เหมืองหินยังคงดาเนินการผลิตได้ตามปกติภายใต้
กฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.1.1.5 ความเสี่ยงด้านการให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเรี ยกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้หรื อลูกหนี้ไม่ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนด ดังนั้น บริ ษทั ฯ
จึงมีการใช้นโยบายป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกาหนดขั้นตอนการพิจารณาให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้การค้าให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น มี
การเรี ยกเก็บหลักประกัน เช่น เงินสดเช็คหรื อหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงินมีการควบคุมและติดตามการชาระเงินจากลูกหนี้อย่างใกล้ชิด

28

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
3.1.2 ธุรกิจรับจ้างขุดเหมืองและผลิตแร่ ดีบุก
3.1.2.1 ความเสี่ยงด้านการเงิน
เนื่องจากบริ ษทั ฯ รับจ้างขุดเหมืองและผลิตแร่ ดีบุกในต่างประเทศนั้นจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนมากจึงค่อนข้างมีความเสี่ ยงอย่างไรก็
ตามบริ ษทั ฯได้มีแนวทางป้องกันและลดความเสี่ ยง โดยการทาประกันความเสี่ ยง คือ การทาสัญญาการทาเหมืองกับบริ ษทั คู่สัญญาแบบครอบคลุมโดย
บริ ษทั คู่สัญญาจะต้องชดใช้ค่ าเสี ยหายทั้งหมดหากการดาเนิ นงานไม่เป็ นไปตามสัญญา เช่น ปริ มาณแร่ ที่ขุดพบหรื อกรณี หากบริ ษทั คู่สัญญามีการแจ้ง
ยกเลิกการทาเหมืองก่อนกาหนด
3.1.2.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ
เนื่องจากบริ ษทั ฯ รับจ้างขุดเหมืองและผลิตแร่ ดีบุกในสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ ซึ่งมีระบบการเมืองการปกครองที่แตกต่าง
จากประเทศไทย ทาให้มีความเสี่ยงในเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฏหมายหรื อข้อบังคับ ดังนั้นทางบริ ษทั ฯ ได้มีแนวทางป้องกันความเสี่ ยงโดยการ
วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลและผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ และมีแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการอัพเดทกฏหมายหรื อข้อบังคับต่างๆ อยู่เป็ น
ประจาและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
3.1.2.3 ความเสี่ยงจากข้อจากัดในการประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐแห่ งสภาพเมียนมาร์
สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์เป็ นประเทศที่ยงั ขาดบุคคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจาก
เป็ นประเทศที่มีความล้าหลังทางโครงสร้างการวางระบบเครื อข่าย ทาให้ไม่เอื้ออานวยต่อการเข้าถึงของเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคธุ รกิจ อาจส่ งผลต่อ
งานบริ การรับจ้างผลิตของบริ ษทั ฯได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ มีมาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงโดยการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผูใ้ ห้บริ การเทคโนโลยี
สารสนเทศในสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารงานบริ การรับจ้างผลิตของบริ ษทั ฯ ได้
3.1.2.4 ความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดร้ ายแรง
ด้วยปรากฎเหตุการณ์แพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในหลายประเทศ ซึ่งเหตุการณ์มีแนวโน้มทวีความรุ นแรงและ
กระจายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับยังไม่มีวคั ซีนป้องกัน จึงเป็ นการยากในการควบคุมสถานการณ์ในเวลาอันสั้น ส่ งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของ
บริ ษทั โดยอ้อม กล่าวคือ ไม่สามารถนาเข้าเครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ แรงงาน จากแหล่ง ประเทศคู่คา้ รวมถึงประเทศสาธารณรัฐแห่งสภาพ
เมียนมาร์ ตลอดจนต้องชะลอหรื อเลื่อนกาหนดการเดินทางของผูบ้ ริ หารและทีมงานที่จะไปยังประเทศดังกล่าวที่มีความเสี่ ยง ส่ งผลให้แผนดาเนิ นการ
ต่างๆ ต้องล่าช้าไปกว่ากาหนดการที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีมาตรการรองรับโดยการปรับแผนการดาเนินการเพื่อลดผลกระทบต่างๆ และจัดให้มี
มาตรการดูแลและระมัดระวังสุ ขอนามัยและความปลอดภัยแก่ผบู ้ ริ หาร พนักงาน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
3.1.3 ธุรกิจการซื้อขายสินแร่ ดีบุกและแร่ อื่นๆ
3.1.3.1 ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ
ปั จจุบนั การซื้อ-ขาย แร่ ดีบุกและแร่ พลอยได้ต่างๆ ยึดถือราคาตลาดโลก ซึ่ งความเสี่ ยงในด้านราคามักเกิดขึ้นเมื่อ เศรษฐกิจมีการ
เปลี่ยนแปลง ดังนั้น ทางบริ ษทั ฯ จึงได้มีการป้ องกันความเสี่ ยง เช่น หาตลาดสารองในหลายๆแหล่ง และขายแร่ พลอยได้อื่นๆแทนการขายแร่ ดีบุกใน
ช่วงเวลาที่ดีบุกราคาตกต่า เป็ นต้น
3.1.4 ธุรกิจรับจ้างผลิตเหมืองแมงกานีส
3.1.4.1 ความเสี่ยงด้านการเมืองและการปกครอง
การประกอบธุรกิจการทาเหมืองและซื้ อขายแร่ ภายในประเทศไทยจะต้องดาเนิ นภายใต้กฏหมาย พรบ.แร่ 2560 ซึ่งธุรกิจฯจะมีความ
เสี่ ยงต่อเมื่อมีการเปลี่ยนกฏหมายหรื อมีการประกาศข้อบังคับพิเศษต่างๆ ดังนั้นบริ ษทั ฯจึงมีมาตรการป้องกันความเสี่ ยงด้วยการจัดให้มีการอัพเดทข้อมูล
ทางด้านกฏหมาย ทุก 6 เดือนและมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของกฏหมายอย่างใกล้ชิด

29

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

3.1.4.2 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชน
ความเสี่ ยงด้านสิ่ งแวดล้อม พบว่าไม่มีผลกระทบมากนัก โดยทัว่ ไปความเสี่ ยงมักเกิดจากกระบวนการทาเหมืองที่ ก่อให้เกิดฝุ่น
ละออง และเสียงดังรบกวนชาวบ้านในละแวกเหมือง ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ได้มีการควบคุมการเกิดฝุ่นละอองขณะทาเหมืองโดยการทาให้ทาอุปกรณ์ก้ นั ฝุ่ น และ
พรมน้ าขณะที่เครื่ องจักรทางาน และลดชัว่ โมงการผลิตแร่ ลง เพื่อลดผลกระทบด้านฝุนละอองและเสี ยงรบกวน

3.1.5 ธุรกิจการขายแร่ ไพโรลูไซต์
3.1.5.1 ความเสี่ยงด้านการขนส่ ง
การประกอบธุ รกิจ ซื้ อ-ขายแร่ ไพโรลูไซต์ย่อมต้องมีความสัมพันธ์กบั การขนส่ งเสมอ ดังนั้นความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการ
ขนส่ งที่ล่าช้าไม่เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อเกิดจากอุบตั ิเหตุขณะขนส่ งสิ นค้า ดังนั้นทางบริ ษทั ฯ จึงมีมาตรการป้ องกันความเสี่ ยงโดยการเลือกใช้บริ การ
บริ ษทั ขนส่งที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีการจัดทาประกันสินค้าขณะขนส่ง
3.1.5.2 ความเสี่ยงด้านการแข่งขัน
ปั จจุบนั การใช้แร่ ไพโรลูไซต์ในงานระบบกรองน้ าเริ่ มเป็ นที่นิยมแพร่ หลาย ประกอบกับมีสินค้าคู่แข่งเกิดขึ้นตลอดเวลา ทางบริ ษทั
ฯ จึงมีมาตรการลดความเสี่ยงโดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เหมาะกับลูกค้ารายย่อย(หน่วยครัวเรื อน) และลูกค้ารายใหญ่(อุตสาหกรรม)

3.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3.2.1 ธุรกิจบ้านจัดสรรและอาคารพาณิชย์
3.2.1.1 ความเสี่ยงจากการสร้ างก่อนขาย
ที่ดิน จ.ภูเก็ต ของทุ่งคา ซึ่งบริ ษทั ฯ เห็นว่าที่ดินดังกล่าวมีโอกาสในการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ ว และสามารถสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั
ฯ ต่อมา บ.89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อจึงได้ซ้ื อที่ดินดังกล่าวและได้พฒั นามาเป็ นโครงการหมู่บา้ นจัดสรรและอาคาร
พาณิ ชย์ จานวน 56 ยูนิต ภายใต้โครงการ “The Bay Skycliff” และโครงการอาคารพาณิ ชย์ ถนนขวาง จานวน 9 ยูนิต ภายใต้โครงการ “The Bay District”
ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็ จ และส่งมอบไปยังลูกค้าแล้วส่ วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม ที่ดินอ.แม่สอด จ.ตาก และที่ดิน จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็ นโครงการในอนาคตในรู ปแบบทาวโฮมและอาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว
ยังคงมีความเสี่ ยงจากการสร้างก่อนขาย เนื่ องจากจาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนเป็ นจานวนมากก่อนที่จะมีการรับรู ้รายได้หรื อกระแสเงินสดเข้ามา ทาให้บริ ษทั
อาจเผชิญกับปั ญหาสภาพคล่อง ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคประกอบกับยังคงมี ความเสี่ ยงจากปั จจัยภายนอก เนื่องจากปั จจุบนั ธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มีสภาวะการแข่งขังที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้มีแนวทางลดความเสี่ ยง โดยการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคอย่างละเอียดเพื่อ
ศึกษาวิจยั ถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายโดยเฉพาะ เช่น ทาเลที่ต้ งั รู ปแบบโครงการ และระดับราคา เป็ นต้น โดยมุ่งที่จะพัฒนาโครงการแบบ
ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้า ซึ่งบริ ษทั คาดหวังว่าบริ ษทั สามารถให้บริ การ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ได้
อย่างครบครัน
3.2.1.2 ความเสี่ยงด้านการใช้ เงินลงทุนที่สูง
การขยายธุรกิจของธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เช่น การเปิ ดโครงการใหม่ๆ นั้นมีความเสี่ ยงสู ง ไม่ว่าจะเป็ นการใช้เงินลงทุนที่สูง
ตั้งแต่การลงทุนซื้อที่ดิน การก่อสร้าง การขาย เป็ นต้น ดังนั้นเพื่อการป้ องกันหรื อลดความเสี่ ยง บริ ษทั ฯ จึงมีแนวทางดังนี้ คือ มีขบวนการขั้นตอนการ
พิจารณาศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการมีการประเมินความเสี่ ยงของสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่โดยดูจากศักยภาพศึกษาความต้องการของตลาด รวมถึง
ความสามารถในการซื้อของผูบ้ ริ โภค โดยดูจากรายได้ของลูกค้ากับการปล่อยสิ นเชื่อของธนาคาร ก่อนที่จะเริ่ มมีการเปิ ดโครงการใหม่ๆ

30

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

3.2.1.3 ความเสี่ยงด้านดาเนินการของรัฐ
เนื่ องจากปั จจุบนั ขั้นตอนในลักษณะการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ที่ดาเนินธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์มีความเสี่ ยงที่จะได้รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และการวางนโยบายจากภาครัฐ รวมถึงขั้นตอนการดาเนิ นการของหน่ วยราชการไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องกฎหมาย
เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม กฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติผงั เมือง ล้วนเป็ นปัจจัยที่อยูเ่ หนือการควบคุมซึ่งอาจจะส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาโครงการ
ใหม่ของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ มีแนวทางลดความเสี่ยง โดยให้ความสาคัญกับการเลือกทาเลที่ต้ งั ศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วย
รัฐตลอดจนตรวจสอบถึงข้อจากัดทางกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสิ นใจลงทุน เพื่อให้สามารถกาหนดแผนการพัฒนาโครงการได้อย่างเหมาะสม
หากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายหรื อนโยบายของรัฐ

31
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

4. ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีราคาทุนและมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ตามข้อมูลในงบการเงินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประเภทสินทรัพย์
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
ต้นทุนการรื้ อถอนเคลื่อนย้ายบรู ณะสถานที่
อื่น ๆ
งานระหว่างก่อสร้างและเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
รวม

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
53.89
34.92
27.79
162.79
6.95
0.45
75.49
362.27
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ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
4.1 ธุรกิจเหมืองแร่
4.1.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีราคาทุนและมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ตามข้อมูลในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประเภทสินทรัพย์

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
34.33
31.87
2.93
162.90
6.84
0.45
75.24
314.55

ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
ต้นทุนการรื้ อถอนเคลื่อนย้ายบรู ณะสถานที่
อื่น ๆ
งานระหว่างก่อสร้างและเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

รายละเอียดของทรัพย์สินหลักของบริษัทฯ
4.1.1.1 ที่ดินและส่ วนปรับปรุงที่ดิน
ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวม 106 ไร่ 7งาน 23.8 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี-สุ ทธิ 31.85 ล้านบาท ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน มีมูลค่า
ตามบัญชี-สุทธิ 22.03 ล้านบาท รวมที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน มีมูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 53.89 ล้านบาท

โดยที่ดินมีรายละเอียดดังนี้

จังหวัดที่ต้ัง
ของที่ดิน
ภูเก็ต
สระบุรี
ชุมพร
รวม

จานวน
(แปลง)
3
4
1

เนื้อที่
ไร่ -งาน-ตรว.

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

11-2-64.8
88-3-89.0
7-0-70.0

19.56 (89 C)
22.05
12.28

บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ

มีค้าประกันธนาคาร
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

106-7-23.8

53.89

หมายเหตุ : 100 ตารางวา = 1 งาน, 4 งาน = 1ไร่ , 1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร, 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร
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รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
4.1.1.2อาคารและส่ วนปรับปรุงอาคาร
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารของบริ ษทั ฯ ตั้งอยู่เลขที่ 252/11 อาคารเมืองไทย-ภัทร1 ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ เนื้อที่ 1,844.69 ตารางเมตร ราคาทุน 73.42 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าตามบัญชี-สุทธิ 22.05 ล้านบาท

4.1.1.3งานระหว่างก่อสร้ างและเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง
งานระหว่างก่อสร้ างและเครื่ องจักระหว่างติ ดตั้ง มีมูลค่าตามบัญชี -สุ ทธิ 164.33 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ ได้แก่ เครื่ องจักรผลิตดีบุกที่
ประเทศพม่า จานวน 2 เครื่ อง เพื่อใช้ในการผลิตแร่ ดีบุก

4.1.2สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
4.1.2.1ประทานบัตรการทาเหมืองหินแอนดีไซท์
ประทานบัตรการทาเหมืองหินแอนดีไซท์ที่บริ ษทั ฯ ได้รับแล้ว มีดงั ต่อไปนี้

พื้นที่
เลขที่ประทานบัตร

ไร่

งาน

ตารางวา

วันหมดอายุ

สถานะ

28676/15268

88

3

81

23 พ.ค.2567

-

**28675/15632

154

2

67

21 ม.ค.2560

อยูร่ ะหว่างการต่ออายุฯ

**เช่าช่วงจากบริ ษทั สิ นธนา รี ซอร์ส จากัด

ความก้าวหน้าในการดาเนิ นงานครั้งสาคัญคือ การที่บริ ษทั ฯ สามารถดาเนินการต่ออายุประทานบัตรแปลง 28676/15268ได้สาเร็จ
ส่วนแปลง 28675/15632 อยูร่ ะหว่างการดาเนินการต่ออายุ ทาให้บริ ษทั สามารถยื่นเสนอขายผลิตภัณฑ์หินชนิดต่าง ๆ ให้กบั ผูใ้ ช้รายใหญ่ในงานโครงการ
รถไฟทางคู่สายต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งต้องใช้หินที่เป็ นผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เนื่องจากหิ นแอนดีไซท์เป็ นหินที่มีความแกร่ งสู ง มีความทนทาน
กว่าหินปูนที่ใช้กนั ในงานก่อสร้างทัว่ ไป
ประทานบัตรเลขที่ 28676/15268 : เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับประทานบัตร จากฝ่ ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ สานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี ตามหนังสื อแจ้งเรื่ อง อนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตร ลงวันที่ 19 กันยายน
2560 โดยได้รับต่ออายุประทานบัตรต่อไปอีก 15 ปี ต่อเนื่องจากวันที่ประทานบัตรสิ้ นอายุ คือตั้งแต่วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2552 ถึง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ประทานบัตรเลขที่ 28675/15632 : ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานประเมินความก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจสาหรับการอนุ ญาต
ประทานบัตรและความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ในการทาเหมืองได้ผ่านการอนุ ญาตเรี ยบร้อยแล้ว ขณะนี้อยูใ่ นระหว่าง
การต่อสัญญาการใช้ที่ดินนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้หมดอายุลงเมื่ อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 และ
เรื่ องการต่อสัญญาฯ ดังกล่าวถูกเสนอเข้ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ปัจจุบนั อยู่ระหว่างการ
รอนาเข้าคณะกรรมการพิจารณา ต่อมาบริ ษทั สิ นธนา รี ซอร์ ส จากัด(เจ้าของประทานบัตรโดยบริ ษทั ฯได้เช่าช่วงการทา
เหมื อง) ได้ถู ก นายทะเบี ยนหุ้ นส่ วนบริ ษัท ขี ดชื่ อออกจากทะเบี ยนเป็ นบริ ษัท ร้ างและสิ้ น สภาพนิ ติบุ ค คล จึ งท าให้ ก าร
ดาเนินการในการขอประทานบัตรภายใต้ชื่อบริ ษทั ดังกล่าวไม่สามารถดาเนินต่อไปได้ ทั้งนี้ การดาเนิ นงานภายใต้ประทาน
บัตรเลขที่ 25676/15268 ในนามของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ยังสามารถทาได้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งมีปริ มาณแร่
สารองเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อบริ ษทั ฯ

35
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
-

4.2 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

4.2.1 สินทรัพย์ถาวรหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ที่ดินและต้นทุนระหว่างการพัฒนาอาคารพาณิชย์
บ้านและอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดินเพื่อขาย ภายใต้บญั ชีสินค้าคงเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทสินทรัพย์
ที่ดินระหว่างพัฒนา
บ้านและอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดินเพื่อขาย
ต้นทุนระหว่างการพัฒนา
รวม

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
153.50
90.03
83.33
326.86

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
มีภาระผูกพันจานอง

4.2.1.1 ที่ดินระหว่างพัฒนา
ที่ ดินระหว่างพัฒนา ได้แก่ ต้นทุนที่ดินที่ ซ้ื อมารวมค่านายหน้าซื้ อที่ ดิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
จานวน 153.50 ล้านบาท
4.2.1.2 บ้านและอาคารพาณิชย์ พร้ อมที่ดินเพื่อขาย
บ้านและอาคารพาณิ ชย์พร้อมที่ดิน ได้แก่ บ้านพักอาศัยเพื่อขายและอาคารพาณิ ชย์พร้อมที่ดินเพื่อขายในโครงการอสังหาริ มทรัพย์
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บ้านและอาคารพาณิชย์พร้อมที่ดินเพื่อขายมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จานวน 90.03 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทสินทรัพย์
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ลักษณะกรรมสิทธิ์
ภาระผูกพัน
(ล้านบาท)
โครงการบ้านและอาคารพาณิชย์The Bay Skycliff
69.19
บ.89 แคปริ คอร์น
ไม่มีภาระผูกพัน(บ้านที่ยงั ไม่ขาย)
โครงการอาคารพาณิชย์ The Bay District
20.84
บ.89 แคปริ คอร์น
ค้ าประกันเงินกู้ 28 ล้าน
รวม
90.03
4.2.1.3 ต้นทุนระหว่างการพัฒนา
ประเภทสินทรัพย์
โครงการอาคารพาณิชย์ The Grand Marn-NHIC
โครงการ The Tree แม่สอด
รวม

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้านบาท)
1.93
81.40
83.33
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ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

บ.89 แคปริ คอร์น
บ.สกายคลิฟฟ์

มีภาระผูกพันจานอง
ไม่มีภาระผูกพัน

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
นโยบายการลงทุน
บริ ษทั ฯมีนโยบายในการลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่มีศกั ยภาพทั้งในด้านการสนับสนุ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั มีแนวโน้มเติ บโตสู ง มี
ความเสี่ ยงต่า และมีความสามารถในการทาไร เพื่อเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งให้แก่กลุ่มบริ ษทั ในการขยายธุ รกิ จต่อไป ในการเข้าลงทุนในกิจการหรื อ
โครงการต่างๆนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จะมีการพิจารณาและอนุมตั ิตามขั้นตอน ซึ่งเป็ นไปตามอานาจดาเนินการต่อไป

นโยบายการบริหารงาน
โดยปกติผถู ้ ือหุ้นรายใหญ่จะแต่งตั้งตัวแทนไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมซึ่งสัดส่ วนของจานวนกรรมการที่แต่งตั้ง
จะขึ้นอยูก่ บั อัตราการถือหุ้นในบริ ษทั นั้นๆดังนั้นบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมจะมีคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็ นตัวแทนจากผูถ้ ือหุ้น
เป็ นผูก้ าหนดนโยบายการบริ หารธุรกิจในบริ ษทั ดังกล่าวอย่างไรก็ดีเนื่องจากบริ ษทั ฯเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่จึงมีอานาจในการควบคุมการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ย่อย

37

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
คดีความที่บริษัทฯ ถูกฟ้องร้ อง
5.1คดีหรื อข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุ ด
5.1.1

คดีเพิกถอนนิติกรรมการกู้ยืมเงินและการจานาใบหุ้นของบริ ษัทที่ถืออยู่ในบริ ษัท ทรั พยากรสมุทร จากัด ระหว่ างบริ ษัท และบริ ษัท
ย่อย กับ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน 2 แห่ ง
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 บริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์กนั กับอดีตกรรมการ ได้มีหนังสือมาถึงบริ ษทั ฯ โดยอ้างว่า บริ ษทั ฯได้คา้ งชาระ
เงินกู้ ตามสัญญาเงินกู้ จานวนเงิน 56.80 ล้านบาท และจะบังคับจานาหุ้นของบริ ษทั ฯที่ถืออยู่ในบริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ทรัพยากรสมุทร
จากัด ) ต่อมาในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ได้บงั คับจานาหุ้น โดยการออกขายทอดตลาด ซึ่ งบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าว เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประมูลเพียงรายเดียวและชนะการประมูลในราคา 18.5 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ ษทั ชุดปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ เห็นว่า การทาสัญญากูย้ ืมเงินรวม 3 ฉบับ และสัญญาจานาค้ าประกันใบหุ้นรวม 3 ฉบับ
ที่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว อ้างถึง รวมถึงการที่อดีตกรรมการของบริ ษทั ฯ นาใบหุ้นออกไปจากบริ ษทั ฯ เพื่อขายทอดตลาด เป็ นการ
กระทาให้บริ ษทั ฯ เสี ยหาย จึงได้แจ้งความ/ฟ้องร้องดาเนินคดีกบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันรวมสองแห่ ง และอดีตกรรมการของบริ ษทั ฯ
ดังนี้
(1) วันที่ 15 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ได้แจ้งความร้องทุกข์เป็ นคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวนสถานีตารวจนครบาลสุทธิสาร ข้อหาเอา
ไปเสี ยซึ่ งเอกสาร(ใบหุ้น) ของผูอ้ ื่น ในประการที่น่าจะก่อให้เกิ ดความเสี ยหาย แต่เนื่ องจากอดี ตผูบ้ ริ หารไม่มาพบพนักงาน
สอบสวนตามหมายเรี ยก พนักงานสอบสวนจึงได้ออกหมายจับไว้
ต่อมาบริ ษทั ได้นาเรื่ องดังกล่าวไปยื่นฟ้องเป็ นคดีอาญาต่อศาล เป็ นคดีหมายเลขดาที่ 3574/2558 ศาลชั้นต้นได้มีคาพิพากษายก
ฟ้อง ส่วนกรณีใบหุ้น บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องจะมีสิทธิบงั คับจานา โดยการขายทอดตลาดโดยชอบหรื อไม่ ให้ไปว่ากล่าวในทางแพ่ง
บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น คดีจึงได้ถึงที่สุด
(2) วันที่ 25 กันยายน 2555 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้องเป็ นคดีแพ่ง ขอให้เพิกถอนนิติกรรมสัญญากูย้ ืมเงินรวม 3 ฉบับ และสัญญาจานารวม 3
ฉบับ ในระหว่างพิจารณาของศาล บริ ษทั ได้ยื่นฟื้ นฟูกิจการคดีดงั กล่าว ศาลได้มีคาสั่งให้จาหน่ายคดี
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องทั้งสองแห่ง ได้นามูลหนี้ ตามสัญญาเงินกูท้ ้ งั 3 ฉบับข้างต้น มายื่นขอรับชาระหนี้ ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ในคดีฟ้ื นฟูกิจการ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มีคาสั่งว่าตามสัญญาเงินกูฉ้ บับที่ 1 และ 2 เป็ นสัญญาเงินกูท้ ี่บริ ษทั ย่อยได้กูย้ ืม และ
ชาระหนี้ไปเสร็ จสิ้ นแล้ว ส่ วนฉบับที่ 3 เป็ นสัญญาที่ไม่ลงวันที่ เดือน ปี พ.ศ ที่ทาสัญญา คงมีเพียงแต่คารับรองลายมือชื่ อของ
ทนายความที่รับรองลายมือชื่อเท่านั้น จึงไม่อาจนามาอ้างเพื่อขอรับชาระหนี้ได้ จึงมีคาสั่งให้ยกคาร้อง
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องทั้งสองแห่งได้ยื่นคัดค้านคาสั่งต่อศาลล้มละลายกลาง ต่อมาศาลล้มละลายกลางพิพากษายกคาร้อง ซึ่ งบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องทั้งสองแห่งไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่ง คดีจึงถึงที่สุด
จากคาวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ขา้ งต้น ทาให้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องทั้งสองแห่งไม่สามารถนาสัญญาเงินกูท้ ้ งั 3 ฉบับ มา
ฟ้องร้องบังคับให้บริ ษทั ชาระหนี้ได้ ดังนั้นการดาเนินคดีในทางแพ่งจึงไม่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั คดีจึงยุติ
(3) วันที่ 26 ตุลาคม 2555 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้องเป็ นคดีแพ่ง ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดใบหุ้นของบริ ษทั ในระหว่างพิจารณาของ
ศาล บริ ษทั ได้ยื่นฟื้ นฟูกิจการคดีดงั กล่าว ศาลได้มีคาสั่งให้จาหน่ายคดี
ต่อมาบริ ษทั ได้ออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการ และจะดาเนินคดีต่อ แต่เนื่องจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องได้ถูกนายทะเบียนบริ ษทั ขีดชื่อออก
จากการเป็ นบริ ษทั (บริ ษทั ร้าง) จึงสิ้ นสภาพความเป็ นนิ ติบุคคล ดังนั้นการดาเนิ นคดีทางแพ่งต่อ จะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อให้
บริ ษทั กลับคืนสู่สภาพเดิม จึงมิอาจนาเนินคดีต่อได้
(4) วันที่ 12 มิถุนายน 2556 แจ้งความดาเนินคดีอาญา ในข้อหาลงข้อความอันเป็ นเท็จในเอกสาร ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์คดีอยูร่ ะหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
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5.1.2

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้ จากคดีความ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ในคดีลม้ ละลายของบริ ษทั ทุ่งคา จากัด ซึ่งเคยเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ ได้ยื่น
คาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งให้เพิกถอนการชาระคืนเงินกูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ 3 บริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด บริ ษทั 89
แคปริ คอร์ นดีเวลลอปเมนท์ จากัด และบริ ษทั ทรั พยากรสมุท ร จากัด ในระหว่างการด าเนิ น คดี ลม้ ละลายจานวนเงิ นรวมทั้งสิ้ น
119,039,796.82 บาท ซึ่งศาลได้มีคาสัง่ ให้เพิกถอนแล้ว ขณะนี้บริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างยื่นอุทธรณ์คาสัง่ ศาล
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้อมูล บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ชื่อบริ ษทั
สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์
อีเมล์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์จากัด (มหาชน)
ชั้น 7 อาคารสานักงานเมืองไทย-ภัทร1 252/11
ถนนรัชดาภิเษกห้วยขวางกรุ งเทพฯ 10310 ประเทศไทย
ธุรกิจบริ หารจัดการเหมืองแร่ ครบวงจร
0107537002087 (เดิม บมจ. 455)
+66 (0)2 695 4912-28
+66 (0) 2 694 4420
www.tongkahharbour.com
info@tongkahharbour.com
1,462,191,211.16บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 1,589,338,273หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.92 บาท
1,462,191,211.16บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 1,589,338,273หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.92 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

6.2 ข้อมูลบริษัทย่อย
ปัจจุบนั บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์จากัด (มหาชน) มีบริ ษทั ย่อยทั้งหมด 7 บริ ษทั และมีรายชื่อกรรมการของแต่ละบริ ษทั ตามเอกสารแนบ 2
(1) ชื่อบริ ษทั
ที่ต้งั สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ผูถ้ ือหุ้น

(2) ชื่อบริ ษทั
ที่ต้งั สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประะเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ผูถ้ ือหุ้น

บริ ษทั ชลสิน จากัด
ชั้น 7 อาคารสานักงานเมืองไทย-ภัทร1 252/11 ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวางกรุ งเทพฯ 10310 ประเทศไทย
+66 (0)2 695 4912-28
+66 (0) 2 694 4420
รับจ้างโม่หิน รับจ้างผลิตเหมืองแมงกานีส ขายแร่ ไพโรลูไซต์และปรับปรุ งระบบน้ า
334,181,000 บาท หุ้นสามัญ 3,341,810 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
334,181,000 บาท หุ้นสามัญ3,341,810 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
88.19% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด
ชั้น 7 อาคารสานักงานเมืองไทย-ภัทร1 252/11 ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวางกรุ งเทพฯ 10310 ประเทศไทย
+66 (0)2 695 4912-28
+66 (0) 2 694 4420
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
211,927,200 บาท หุ้นสามัญ 2,119,272 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
211,927,200 บาท หุ้นสามัญ 2,119,272 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
94.99% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
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(3) ชื่อบริ ษทั
ที่ต้งั สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ผูถ้ ือหุ้น

(4) ชื่อบริ ษทั
ที่ต้งั สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ผูถ้ ือหุ้น

(5) ชื่อบริ ษทั
ที่ต้งั สานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ผูถ้ ือหุ้น
(6) ชื่อบริ ษทั
ที่ต้งั สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
ผูถ้ ือหุ้น

บริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด
ชั้น 7 อาคารสานักงานเมืองไทย-ภัทร1 252/11 ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวางกรุ งเทพฯ 10310 ประเทศไทย
+66 (0)2 695 4912-28
+66 (0) 2 694 4420
เหมืองแร่ ดีบุกในทะเล
105,461,600 บาท หุ้นสามัญ 1,054,616 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
105,461,600 บาท หุ้นสามัญ 1,054,616 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
99.99% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
12 ซอยสะพานหิน ถนนภูเก็ต ตาบลตลาดใหญ่
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076-212355
076-212355
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
315,000,000 บาท หุ้นสามัญ 3,150,000หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
315,000,000 บาท หุ้นสามัญ 3,150,000หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
99.90% ถือโดย บ.สกายคลิฟฟ์

THL MYANMAR Co., Ltd.
No.29/326, Pan Chan (6)street, Ward (2), ShwePyi Thar Township,
Yangon, Myanmar
เหมืองแร่ และพลังงาน
1,000,000USD หุ้นสามัญ 1,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 1 USD
100,000 USD หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 USD
100.00% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
บริ ษทั เพียวเนอร์ จ้ ี จากัด
ชั้น 7 อาคารสานักงานเมืองไทย-ภัทร1 252/11 ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวางกรุ งเทพฯ 10310 ประเทศไทย
+66 (0)2 695 4912-28
+66 (0) 2 694 4420
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
5,000,000 บาท หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
5,000,000 บาท หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
70.00% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
15.00% ถือโดย บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด
15.00% ถือโดย บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์ จากัด
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รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
6.3 บุคคลอ้างอิง
(1) นายทะเบียนหุ้น
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

(2) ผู้สอบบัญชี
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
+66 (0) 2 229 2800และ +66 (0) 2 654 5599
+66 (0) 2 359 1259

สานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
491/27 สีลมพลาซ่า ถนนสีลม บางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
ประเทศไทย
+66 (0) 2 234 1676, +66 (0) 2 234 1678และ 66 (0) 2 237 2132
+66 (0) 2 237 2133
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ประวัติกรรมการและผู้บริหาร
ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง
1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี สาขาการบริ หารและเทคโนโลยีการ

ประธานกรรมการบริ ษทั

ก่อสร้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและ

จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
9.2

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นายสุเทพ บุระมาน
รองประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร

- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-

-
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ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
-2555-ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ
-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

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

-ประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

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

-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการผูจ้ ดั การ
-กรรมการผูจ้ ดั การ
-รองประธานกรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ
-กรรมการ

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
-บจ.ชลสิน
-บจ.สกายคลิฟฟ์
-บจ.89 แคปริ คอร์นดิเวลลอปเมนท์
-บจ. ทีเอชแอล พาวเวอร์
-บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด
-THL MYANMAR CO., LTD.
-บจ.เพียวเนอร์ จ้ ี

-บจ.สกายคลิฟฟ์
-บจ.ชลสิน
-บจ.89 แคปริ คอร์นดิเวลลอปเมนท์
-บจ.ทีเอชแอล พาวเวอร์
-บจ.สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
-THL MYANMAR CO., LTD.
-บจ.เพียวเนอร์ จ้ ี

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

3. นายภรต พัฒการี ย์
รองประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หาร

- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
- พระนครเหนือ

4. รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการอิสระ

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

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
0.17

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-

-

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

- มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หาดใหญ่ สงขลา
วิศวกรรมศาตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

-

-
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ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ

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

-กรรมการบริ หาร
-กรรมการผูจ้ ดั การ
-หัวหน้าฝ่ ายขาย
-กรรมการ
-กรรมการ

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
-บจ.อันดามัน เน็ทเวิร์ค ซิสเต็ม
-บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่
-THL MYANMAR CO., LTD.
-บจ.เพียวเนอร์ จ้ ี

-2555-ปัจจุบนั

-ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
-รองศาสตราจารย์

- บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

-กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

-2543-ปัจจุบนั

5.นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
กรรมการอิสระ

ตาแหน่ ง

-2556-ปัจจุบนั

- คณะบริ หารธุรกิจ ภาควิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-

-2563-ปัจจุบนั

-กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ

6.ดร.นิคม ชมภูหลง

- มหาวิทยาลัยแพทย์เชบู ประเทศฟิ ลิปฟิ นส์ สาขาปฏิรูป
และพัฒนาองค์กร

7.ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์

- มหาวิทยาลัยนเรศวร ศิลปศาสตร์ดุถษฎีบณ
ั ฑิต การ
พัฒนาสังคม

-

-

-2563-ปัจจุบนั

-กรรมการอิสระ

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

8.ดร.สมใจ มณีวงษ์

- มหาวิทยาขอนแก่น ปริ ญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต

-

-

-2563-ปัจจุบนั

-กรรมการอิสระ

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
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ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

9.นายโสภณ นุ่มทอง

- มหาวิทยาลัยศรรี นคริ นทรวิโรฒ บริ หารการศึกษา

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.

11.นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน

- มหาวิทยาลัยแห่งฟิ ตส์เบิร์ก สาขาวิทยาศาสตร์การ
โทรคมนาคม

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-

2.12

-
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ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ

-2563-ปัจจุบนั

-กรรมการอิสระ

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

-

-2560-ปัจจุบนั
-2539-ปัจจุบนั

-กรรมการบริ หาร
-กรรมการ

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
-บจ.ไทยทราน สมิชชัน่ อินดัสทรี

-

-2563-ปัจจุบนั

-กรรมการบริ หาร

-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

ชื่ อ-สกุล / ตาแหน่ ง
12.นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์

คุณวุฒิทางการศึกษา
- มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขานิติศาสตร์บณ
ั ฑิต

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร
-
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ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่ วงเวลา
-2563-ปัจจุบนั
-2561-ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง
-กรรมการ
-เลขานุการบริ ษทั

ชื่ อหน่ วยงาน / บริษัท /ประเภทธุรกิจ
-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
-บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ปั จจุบนั ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์
สุ พฒั น์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์ และ นายนิคม ชมภูหลง กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าที่
อย่างเป็ นอิสระภายใต้มาตรฐานที่ยอมรับโดยคณะกรรมการบริ ษทั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบขอสรุ ปประเด็นและข้อคิดเห็นในเรื่ องสาคัญ ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2563 ของบริ ษทั ทุ่ง
คาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย โดยสอบทานประเด็นที่สาคัญ และมีการประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีเพื่อหารื อกันอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับข้อมูล
ในการจัดทางบการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั ฯ แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ อย่างถูกต้องตามควร การจัดทารายงานเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีรับรองโดยทัว่ ไป
และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่ วมกับผูส้ อบบัญชีเป็ นการเฉพาะ 4 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วม เพื่อหารื อเกี่ยวกับประเด็น
สาคัญในการสอบบัญชี ความอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผูส้ อบบัญชี
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท
ฯ และบริ ษทั ย่อย ตามแนวทางของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชี
และผูต้ รวจสอบภายในอิสระ ซึ่ งไม่พบประเด็นหรื อข้อบกพร่ องที่ อาจส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ อย่ างมีนัยสาคัญ ตลอดจนฝ่ ายจัดการได้ดาเนิ นการ
ปรับปรุ งแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบภายในอิสระอย่างต่อเนื่อง แสดง
ให้เห็นถึงการให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสามารถสร้ างความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า บริ ษทั ฯ มีการควบคุมภายในที่
เพียงพอ
3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและฝ่ ายจัดการ ได้ให้ความสาคัญกับการบริ หาร
ความเสี่ ยง มีการประเมินทั้งปั จจัยภายในและภายนอก โอกาสที่ จะเกิ ด ผลกระทบและแผนการจัดการความเสี่ ยง เพื่อป้ องกันหรื อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นต่อการดาเนินธุรกิจให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อกากับดูแลการ
บริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิ ทธิผลของการบริ หารความเสี่ ยงจากรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย ผลการตรวจสอบของผู ต้ รวจสอบภายใน ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ซึ่ งสามารถเชื่อมัน่ ได้ว่าบริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
4. การพิจารณาเสนอแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอ
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 โดยประเมินจากความเป็ นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ
และทีมสนับสนุนของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท จากัด มีคุณสมบัติตามที่
กาหนดประกอบกับการพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานในปี ที่ผ่านมาโดยรวมเป็ นที่น่าพอใจ จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุ มตั ิแต่งตั้ง นาง
ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ทะเบียนเลขที่ 4563 หรื อนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที่ 3885 หรื อนางสาวดรณี สมกาเนิ ด ทะเบียนเลขที่ 5007 หรื อ
นางสาวจารุ ณี น่วมแม่ ทะเบียนเลขที่ 5596 เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ด้วยค่าสอบบัญชี เป็ นเงินรวม 3,780,000 บาท
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
(รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
28 มิถุนายน 2564
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การกากับดูแลกิจการที่ดี
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
7.1.1

ทุนจดทะเบียนณวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- หุ้นสามัญจานวน 1,589,338,273 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท รวม 1,462,191,211.16 บาท
- ทุนที่เรี ยกชาระแล้วจานวน 1,589,338,273 หุ้นชาระเต็มมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท รวม 1,462,191,211.16 บาท

7.1.2

สถานะการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(1) ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ชื่อบริ ษทั
ชื่อภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียน
ประกอบธุรกิจหลัก

:
:
:
:
:

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
Tongkah Harbour Public Company Limited
THL
0107537002087 (เดิมคือ บมจ.455)
เหมืองแร่

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้กาหนดให้บริ ษทั ฯ เข้าข่ายต้องปรับปรุ งฐานะการเงินและการดาเนินงาน
ระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) พร้อมทั้งขึ้นเครื่ องหมาย NC (Non-compliance) ตั้งแต่วนั ที่ 9 ธันวาคม 2554 และยังคงขึ้นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ห้าม
ซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯตลท.ได้ให้เวลาบริ ษทั ฯ ปรับปรุ งฐานะการเงินและการดาเนินงานเป็ นเวลา 3 ปี
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาหนดระยะเวลาการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็ น 2 ช่วง คือ
(1) ช่วงดาเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไป
(2) ช่วงดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาการแก้ไขพ้นเหตุเพิกถอนออกไปถึงวันที่ 31
มีนาคม 2560 ต่อมาบริ ษทั ฯ ได้ขอขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาการแก้ไขพ้นเหตุเพิกถอนออกไป
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ บริ ษทั ฯอยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั ที่แก้ไขเหตุเพิก
ถอนได้แล้ว และให้เข้าสู่ ช่วงดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขาย (Resume Stage) โดยให้เวลาดาเนิ นการในขั้นตอนดังกล่าวจนถึงวันที่ 31
มีนาคม 2564 ต่อมาวันที่ 2 เมษายน 2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งให้เวลาแก่บริ ษทั ฯ ในการดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมา
ซื้อขาย (Resume Stage) จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2564 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นหนังสื อถึงตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเพื่อขอขยาย
ระยะเวลาดาเนิ นการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขาย ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้แจ้งขยายระยะเวลา
ดาเนินการไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้ดาเนินการในหัวข้อส่วนใหญ่ผา่ นเกณฑ์การมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯโดยยังคงมี
หัวข้อที่ยงั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการในหัวข้อต่อไปนี้
• บริ ษทั มีฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่มนั่ คงฯ โดยพิจารณากระแสเงินสดและผลขาดทุนสะสมประกอบ
• จัดให้มีระบบการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance) ที่ดี
• จัดให้มีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
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7.2ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 อันดับแรก ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนหุ้น
207,692,308.00
151,846,154.00
146,253,731.00
139,230,769.00
74,565,385.00
69,607,692.00
46,155,838.00
40,343,847.00
38,461,538.00
38,461,538.00
636,719,473.00
1,589,338,273.00
1,367,171,034.00
222,167,239.00

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
เจียมวิจิตรกุล
เจียมวิจิตรกุล
เจียมวิจิตรกุล
พันธุ์วิเชียร
นานาวราทร
เจียมวิจิตรกุล
เหล่าวิทยางค์กูร
ชินวัตร
ตั้งฐานทรัพย์

นาย บรรยงค์
นาย วิจิตร
น.ส. สุทธิรีย์
นาย วันชัย
นาย ทิศชวน
นาง ศศิร์อร
นาย ศักดา
นาย พิรุณ
นาย อมรพล
ผูถ้ ือหุ้นอื่น
รวมทั้งสิ้น ณ 31 ธันวาคม 2563
รวมผูถ้ ือหุ้นสัญชาติไทยทั้งหมด
รวมผูถ้ ือหุ้นสัญชาติต่างด้าวทั้งหมด

สัดส่วน
13.07%
9.55%
9.20%
8.76%
4.69%
4.38%
2.90%
2.54%
2.42%
2.42%
40.06%
100.00%
86.02%
13.98%

หมายเหตุ:
ข้ อมูลผู้ถือหุ้นอ้ างอิงจาก บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด
ข้อจากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริ ษทั ฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หุ้นของบริ ษทั ฯที่ถือครองโดยผูถ้ ือหุ้นสัญชาติต่างด้าวมีประมาณร้อยละ 13.98 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ว

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯและบริษัทย่อย
บริ ษทั ฯ ได้วางแผนการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยที่สุด ร้อยละ 25 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีของปี ก่อนหน้าและหลังหักสารองต่างๆตามที่
กฎหมายและบริ ษทั ฯกาหนดไว้ อย่างไรก็ตามอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กบั กระแสเงินสด ภาระการลงทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ในเครื อ รวมถึงข้อจากัดทางกฎหมาย เงื่อนไขทางการเงินและความจาเป็ นอื่นๆของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อยไม่ได้มีการกาหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ นอัตราคงที่ไว้ แต่โดยทัว่ ไปจะกาหนดจ่ายเงินปั นผลตามนโยบายของบริ ษทั ฯ
ซึ่งจะพิจารณาจากผลกาไรจากการดาเนินงาน เงื่อนไขทางการเงิน ความต้องการเงินทุนเพื่อการขยายงานในอนาคต
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8. โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
1. กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรื อไม่ ก็ได้
2. ให้มีคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบไม่น้อยกว่า ห้าคน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย
3. โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า สาม
คน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรื อมีส่วน
ได้เสี ยในทางการเงินและการบริ หารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่ กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ.
28/2551”)
4. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า สามคน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็ นอิสระ
และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ประกาศกาหนด
5. คณะกรรมการบริ ษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานกรรมการบริ ษทั ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็ นสมควร
อาจจะเลือกกรรมการบริ ษทั หนึ่งคนหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการ
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวนดังนี้
1.

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

ประธานคณะกรรมการบริ ษทั /ประธานกรรมการบริ หาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2.

นายสุเทพ บุระมาน

รองประธานกรรมการบริ ษทั คนที่ 1/กรรมการบริ หาร

3.

นายภรต พัฒการี ย์

รองประธานกรรมการบริ ษทั คนที่ 2

4.

รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

5.

นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

6.

ดร.นิคม ชมภูหลง

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

7.

ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์

กรรมการอิสระ

8.

นายโสภณ นุ่มทอง

กรรมการอิสระ

9.

ดร.สมใจ มณีวงษ์

กรรมการอิสระ

10. นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์

กรรมการ

11. นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน

กรรมการ

12. นายไพศาล อิทธิธรรม

กรรมการบริ หาร
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8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผ้บู ริหารจานวน 4 ท่าน ดังนี้

1.
2.
3.
4.

รายชื่ อผู้บริหาร
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
นายไพศาล อิทธิธรรม
นายสุเทพ บุระมาน
นางสาวมณฑา คงคา

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูอ้ านวยการฝ่ ายการเงินและบัญชี
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8.3 เลขานุการบริษัท
เลขานุ การบริ ษทั มีบทบาทที่สาคัญในการประสานงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งภายในได้แก่ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่
บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรื อฝ่ ายจัดการและภายนอกได้แก่ระหว่างบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นและหน่วยงานกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติ แต่งตั้งให้นายสมชาย ไกรสุ ทธิ วงศ์ ดารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 21 มีนาคม 2561 เพื่อ
รับผิดชอบในการดู แลและให้ค าแนะนาแก่ คณะกรรมการและผูบ้ ริ ห ารเกี่ ยวกับ กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บริ ษัทต้องปฏิ บัติตามรวมถึงให้ ขอ้ มูล
สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ ดีดูแลให้การดาเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องเป็ นไปอย่างราบรื่ นและมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯรับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่ องและการประชุมผูถ้ ือหุ้น,จัดทาและจัดเก็บเอกสารสาคัญของบริ ษทั รวมทั้งการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงาน
กากับดูแล, การจัดปฐมนิเทศ กรรมการใหม่และการส่งเสริ มความรู้ความเข้าใจในเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดีให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
นโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีดงั นี้
(1) คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง
(2) ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องมีจานวนที่พอเพียง ที่จะทาให้กรรมการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
(3) ค่าตอบแทนกรรมการจะพิจารณาเปรี ยบเทียบกับอัตรามาตรฐานผลตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และนอกจากนี้ ยงั พิจารณา
จากงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เช่น เป็ นคณะอนุกรรมการเพื่อทางานในเรื่ องสาคัญ
(4) กรรมการบริ หารจะได้รับค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการดาเนินการของบริ ษทั และผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน
(5) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูง เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั
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ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจานวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้
เข้าประชุม
รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

จานวนที่
เข้าประชุม

จานวนครั้ง
ทั้งหมด

ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง

รวม

-

-

1

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

กรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร

8

8

2

รศ.ดร.ธาริ นีพงศ์สุพฒั น์

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

7

8

20,000

140,000

3

นายเอกชัย โชติยานนท์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

3

3

20,000

60,000

4

นายนิพนธ์กีรติพิทยาภรณ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

8

8

20,000

160,000

5
6
7

นายวิชยั เชิดชีวศาสตร์
นายไพศาล อิทธิธรรม
นายสุเทพ บุระมาน

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร

3
0
8

3
8
8

20,000

60,000

8

นายภรต พัฒการี ย์

กรรมการ

7

8

9

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์

กรรมการ

0

3

10

นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน

กรรมการอิสระ

2

2

20,000

40,000

11

นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์

กรรมการ

3

5

20,000

60,000

12

นายโสภณ นุ่มทอง

กรรมการอิสระ

5

5

20,000

100,000

13

นางปราญชลี มะโนเรื อง

กรรมการอิสระ

1

5

20,000

20,000

14

นายสมหวัง พันธะลี

กรรมการอิสระ

1

5

20,000

20,000

15

นายสมใจ มณีวงษ์

1

5

20,000

20,000

16

นายนิคม ชมภูหลง

2

5

20,000

40,000

17

นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวนสอบ
กรรมการ

5

5

-

20,000

-

-

140,000
-

860,000

รวม
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2563 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน ให้กบั ผูบ้ ริ หาร ดังนี้
2562
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บมจ.ทุ่งคา ฮาเบอร์
เงินเดือน
สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ท่าน

รวมเป็ นเงิน (บาท)

2563
ท่าน

10,103,136
3

94,152

3

รวมเป็ นเงิน
(บาท)
10,103,136
94,152

2562
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บ.สกายคลิฟฟ์
เงินเดือน
สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ท่าน

รวมเป็ นเงิน (บาท)

2563
ท่าน

-

รวมเป็ นเงิน
(บาท)
-

-

-

-

2562
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
บ.ชลสิน
เงินเดือน
สวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินประกันสังคม
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ท่าน

รวมเป็ นเงิน (บาท)

2563
ท่าน

-

-

รวมเป็ นเงิน
(บาท)
-

-

-

8.5 บุคคลากร
บริ ษัท ฯ มี พ นั ก งานทั้งหมด 90 คน โดยในปี 2563 บริ ษัท ฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้ แ ก่ พ นั ก งานจ านวนทั้งสิ้ น 35.74 ล้านบาท ซึ่ ง
ผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เป็ นต้น
จานวนพนักงานและผลตอบแทน
บริษัท
บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
บจ.ชลสิน
บจ.สกายคลิฟฟ์
บจ.ทรัพยากรสมุทร
บจ.89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเมนท์
บจ.ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด
บจ.สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
รวม

จานวนพนักงาน
67
8
5
6
4
90
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9. การกากับดูแลกิจการ
โครงสร้ างกรรมการบริษัท ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริษัท โดยแบ่ งเป็ นคณะกรรมการชุ ดย่ อยทั้งหมด 6 ชุ ด ประกอบไปด้ วยคณะ
กรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการกากับดู แลกิจการที่ ดี และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยกาหนดกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆดังนี้
9.1 คณะกรรมการบริษัท
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
9.1.1 วัตถุประสงค์
คณะกรรมการของบริ ษทั ในฐานะตัวแทนของผูถ้ ือหุ้นเป็ นผูท้ ี่มีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางธุรกิจของบริ ษทั ตลอดจนกากับดูแลการ
บริ หารจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั เพื่อสร้างมูลค่าให้กบั กิจการ และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั และ
ผูถ้ ือหุ้นในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหลักธรรมาภิบาลในการสร้างเสริ มความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ทุกฝ่ าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ซื่ อสัตย์สุจริ ต และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริ ษทั รวมทั้งต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ดังนั้น กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริ ษทั เข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู ้
ถือหุ้นของบริ ษทั และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่ งใส
9.1.2 องค์ประกอบ
1. กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั หรื อไม่ก็ได้
2. ให้มีคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบไม่นอ้ ยกว่า ห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่น
ที่อยูใ่ นประเทศไทย
3. โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า
สามคน โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็ นอิสระจากการควบคุมของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรื อมีส่วนได้เสี ยในทางการเงินและการบริ ห ารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ
ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ. 28/2551”)
4. คณะกรรมการบริ ษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ า สามคน โดยคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็ น
อิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ ทจ. 28/2551 อีกทั้งมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ประกาศกาหนด
5. คณะกรรมการบริ ษทั จะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ ษทั ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นสมควร
อาจจะเลือกกรรมการบริ ษทั หนึ่งคนหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการ
9.1.3 คุณสมบัติ
1. กรรมการต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต
มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. กรรมการต้องมีคุณ สมบัติครบถ้วนและไม่มีล ัก ษณะต้องห้ ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริ หาร
จัดการกิจการผูถ้ ือหุ้นตามที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกาหนด โดยจะต้องเป็ นบุคคลที่มีชื่ออยู่
ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ ห ารของบริ ษัทที่ ออกหลัก ทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
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3. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อเข้าเป็ นหุ้นส่วน หรื อ
กรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่ว่าจะทาเพื่อประโยชน์ของตนหรื อ
ประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
4. กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยในสัญญาที่บริ ษทั ทาขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรื อโดยอ้อม หรื อถือหุ้น
หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
9.1.4 วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตั้งกรรมการ
1. การเลือกตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อบังคับบริ ษทั และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่ งใสและชัดเจนในการสรร
หากรรมการ โดยต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ รวมถึงคุณสมบัติและการ
ไม่มีลกั ษณะต้องห้าม โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั
และผูถ้ ือหุ้น
2. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจานวนหนึ่งในสาม ในขณะนั้นพ้นจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่พน้ จาก
ตาแหน่งไม่อาจแบ่งออกได้พอดีหนึ่ งในสาม ก็ให้ใช้จานวนที่ ใกล้เคียงกันแต่ ไม่เกินหนึ่ งในสามกรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้ใช้วิธีจบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี ต่อๆ ไปให้กรรมการซึ่ งอยู่
ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูพ้ น้ จากตาแหน่ ง หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในตาแหน่งมานานเท่าๆกัน เป็ นจานวน
มากกว่าจานวนที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตาแหน่งโดยใช้วิธีจบั ฉลาก และกรรมการที่พน้
จากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกได้
3. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติหรื อมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริ ษทั มหาชนจากัด และ/หรื อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
• ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
• ศาลมีคาสั่งให้ออก
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั กรรมการ
ซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า สามในสี่ ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ เลือกผูซ้ ่ ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั
มหาชนจากัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดเข้าเป็ นกรรมการในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่า สองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการ
ได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
9.1.5 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษทั ให้ เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวมถึงอานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบที่สาคัญดังนี้
1. จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน สี่ เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั โดยให้
จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้นรวมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบการ
พิจารณาเป็ นการล่วงหน้าตามที่กาหนดในข้อบังคับของบริ ษทั
2. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการจัดเก็บเอกสาร
ที่ทาให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง มีการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการบริ หารความ
เสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3. จัดให้มีการทางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริ ษทั ให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานใน
รอบปี ที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วนและถูกต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป และตรวจสอบ
โดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ก่อนที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4. กาหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกากับดูแล การบริ ห ารและการ
จัดการของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายแผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ยย่อยและบริ ษทั ร่ วมปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญหรื อกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริ ษทั
5. พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั ิแผนการขยายธุรกิจ โครงการลงทุน ตลอดจนการเข้าร่ วมลงทุนกับ ผูป้ ระกอบการรายอื่น
ที่เสนอโดยฝ่ ายบริ หาร
6. บังคับใช้นโยบายควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริ ษทั เข้าไปลงทุนกับบริ ษทั ย่อย ได้แก่
6.1. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กาหนดไว้สาหรับกรรมการที่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริ ษัท ให้ เ ข้าเป็ นกรรมการ หรื อผูบ้ ริ ห ารของบริ ษัทย่อยตามสัดส่ วนการถือหุ้นของบริ ษัทฯ ใน
บริ ษทั ย่อยนั้น
6.2. ติดตามผลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง
6.3. ติดตามดูแลให้บริ ษทั ย่อยเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน การทารายการระหว่างกัน และการ
ได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนยั สาคัญแก่บริ ษทั ให้ครบถ้วนถูกต้อง
6.4. หากเป็ นกรณีที่บริ ษทั ย่อยทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง มีการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรื อทารายการสาคัญ
อื่นใดนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการหรื อบุคคลอื่นใดที่ได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อยมีหน้าที่กากับดูแลให้บริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิตามกลไกกากับ
ดูแลเกี่ ยวกับรายการกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน รายการได้มาจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สินรวมทั้งรายการที่ สาคัญซึ่ งบริ ษทั ฯ
กาหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทารายการดังกล่าวของบริ ษทั ย่อยทานองเดียวกับการทารายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและ
ขนาดเดียวกันกับที่บริ ษทั ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั แล้วแต่กรณี
7. พิจารณาและมีมติอนุ มตั ิการแต่งตัง่ เปลี่ยนแปลง บุคคลเข้าเป็ นกรรมการ และ/หรื อ ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย ตามสัดส่ วนการถือ
หุ้นในบริ ษทั ย่อย รวมถึงกาหนดใช้นโยบายการควบคุมและกลไกการกากับดูแลกิจการที่บริ ษทั เข้าไปลงทุนในบริ ษทั ย่อย เพื่อ
แสดงว่าบริ ษทั มีกลไกการกากับดูแลบริ ษทั ย่อยตามที่กาหนดในประกาศ ทจ. 28/2551 เรื่ องการขออนุญาตและการอนุ ญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
8. พิ จารณาก าหนดโครงสร้ างการบริ ห ารงาน มี อ านาจในการแต่ งตั้ง คณะกรรมการบริ ห าร ประธานเจ้าหน้ าที่ บ ริ ห าร และ
คณะอนุ ก รรมการอื่ น ตามความเหมาะสม เช่ น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นต้น รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ ตลอดจนค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง
ทั้งนี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ที่กาหนดต้องไม่ มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ ท าให้ คณะกรรมการบริ ห าร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วน
ได้ส่วนเสี ยหรื อความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทากับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
ในกรณี ที่คณะกรรมการมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร หรื อบุคคลอื่นปฏิ บตั ิการแทนคณะกรรมการในเรื่ องใดการ
มอบหมายดังกล่าวต้องจัดทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อบันทึกเป็ นมติคณะกรรมการในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่าง
ชัดเจน และระบุขอบเขตอานาจหน้าที่ของผูร้ ับมอบอานาจไว้อย่างชัดเจน
9. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ ก รรมการคนหนึ่ งหรื อ หลายคนหรื อ บุ ค คลอื่ น ใดปฏิ บัติ ก ารอย่า งหนึ่ งอย่ างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกากับดูแลของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอานาจ
ตามที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควรและภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก ถอน
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขการมอบอานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

59

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ทั้งนี้ การมอบอานาจต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ ทาให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ มตั ิ รายการที่ตนหรื อ
บุคคลที่อาจมีความขัด แย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ จะทาขึ้นกับบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็ นการอนุ มตั ิรายการธุ รกิจปกติ และเป็ นไปตามเงื่ อนไขการค้าโดยทัว่ ไป หรื อเป็ นตามนโยบายและ
หลัก เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุ มตั ิไว้แล้ว โดยอยู่ ภายใต้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ กาหนดเกี่ยวกับ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษทั จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และ/หรื อประกาศ อื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องรายงานให้บ ริ ษทั ทราบถึงการส่ วนได้เสี ยของตนหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นส่ วนได้เสี ยที่
เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนประกาศกาหนด
11. กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องร่ วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในความเสี ยหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจาก
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุ้นหรื อประชาชนทัว่ ไปโดยแสดงข้อความที่เป็ นเท็จในสาระสาคัญ หรื อปกปิ ดข้อความจริ งที่ควรบอก
ให้แจ้งในสาระสาคัญตามที่กาหนดในกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่กรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวจะพิสูจน์
ได้ว่าตนไม่อาจล่วงรู ้ถึงความแท้จริ งของข้อมูลหรื อการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น
12. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ หรื อผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มู ลภายในของบริ ษทั
และของบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม ทั้งที่ได้มาจากการกระทาตามหน้าที่หรื อในทางอื่นใด ที่มีหรื ออาจมีผลกระทบเป็ นนัยสาคัญ
ต่อบริ ษทั บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่นไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรื อไม่ก็ตาม
13. กรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรรมการและผูบ้ ริ หารดังกล่าวมีหน้าที่แจ้งให้บริ ษทั ทราบถึง
ความสัมพันธ์ และการทาธุรกรรมกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และหลีกเลี่ยงการทารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั บริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว
9.1.6 การประชุม
1. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคั บของบริ ษทั ซึ่ งตามปกติกาหนดให้จดั ขึ้น
อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุ มคณะกรรมการ ถ้าตาแหน่งประธานกรรมการว่างลงหรื อไม่
อาจปฏิ บตั ิ หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นผูเ้ รี ยกประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่
หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูเ้ รี ยกประชุมแทน
2. ในการเรี ยกประชุมให้ประธานกรรมการ หรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมาย จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน หรื อ
ส่ งมอบให้แก่กรรมการโดยตรง โดยระบุ วนั เวลา สถานที่ และกิ จการที่ จะประชุ มไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อรักษาสิ ทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวัน
ประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
3. ในกรณี ที่กรรมการตั้งแต่ สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกาหนดวันนัดประชุม
ภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ
4. การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็ นองค์กระชุม
ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็ น
ประธานในที่ประชุมถ้าไม่มีรองประธานหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ น
ประธานในที่ประชุม
5. การวินิ จฉัยชี้ ข าดของที่ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท ให้ ถื อคะแนนเสี ยงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่ งมี ห นึ่ งเสี ยงในการ
ลงคะแนน เว้น แต่ก รรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใดๆไม่มี สิท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
6. ให้ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผูก้ าหนดวันเวลาและสถานที่ ในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งสถานที่ที่ประชุ มนั้นอาจกาหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนื อไปจากท้องที่ อนั เป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ของ
บริ ษัทหรื อจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กาหนด
สถานที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั เป็ นสถานที่ประชุม
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7. เลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทารายงานการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน สิ บสี่ วนั จัดเก็บรายงานการประชุม
เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริ ษทั สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับ
และมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
9.2 คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริ หาร 5 ท่าน ดังนี้
1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและประธานกรรมการบริ หาร
2. นายไพศาล อิทธิธรรม
กรรมการบริ หาร
3. นายสุเทพ บุระมาน
กรรมการบริ หาร
4. นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน
กรรมการบริ หาร
5. นายภรต พัฒการี ย์
กรรมการบริ หาร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
9.2.1 วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการและผูบ้ ริ หารจานวนหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
ทาหน้าที่บริ หารจัดการและควบคุมกิจการของบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย กฎบัตรฉบับนี้ทาขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริ หารมีความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้าที่
9.2.2 องค์ประกอบ
1. คณะกรรมการบริ หารประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคน
2. คณะกรรมการบริ ษทั เลือกรรมการบริ หารคนใดคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการบริ หาร ในกรณี ที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
เห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริ ษทั หนึ่งคนหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการ
3. ประธานกรรมการบริ หารอาจเป็ นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
9.2.3 คุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบริ หาร ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริ ห าร ต้องมีคุ ณ สมบัติแ ละไม่มีล ัก ษณะต้องห้ ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษัท มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
9.2.4 วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตั้งกรรมการ
1. คณะกรรมการบริ หารแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริ ษทั โดยเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ซึ่ งกาหนดว่ากรรมการบริ ษทั อาจ
มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคนปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริ ษทั ก็ได้
2. คณะกรรมการบริ หารจะพ้นตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
3. กรรมการบริ หาร คนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
4. ในกรณี ที่ ต าแหน่ ง กรรมการบริ ห าร ว่ า งลงให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท เลื อ กบุ ค คลใดบุ ค คลหนึ่ งซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ เข้า เป็ น
กรรมการบริ หารแทน
9.2.5 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริ หารงานในเรื่ องเกี่ยวกับการ
ดาเนินธุรกิจและงานบริ หารงานของบริ ษทั กาหนดนโยบายแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริ หารงาน และอานาจการบริ หารต่างๆกาหนด
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หลัก เกณฑ์ในการดาเนิ น ธุ รกิ จเพื่ อให้ สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิ จ และนาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณษอนุ มัติ รวมทั้งติ ดตามผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ตามนโยบายที่กาหนด โดยสรุ ปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. ให้แนวนโยบาย กาหนดอานาจ หน้าที่ กากับดูแล ประสานงาน และกาหนดอานาจหน้าที่ของคณะทางาน หรื อคณะบริ หารพร้อม
ทั้ง พิจารณาและอนุมตั ิขอ้ เสนอต่างๆ ซึ่งเสนอโดยคณะบริ หารงานหรื อคณะทางาน
2. อนุมตั ิขอ้ เสนอ ซึ่งเสนอโดยคณะทางานต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงาน ดาเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
3. ศึกษาความเป็ นไปได้สาหรับโครงการใหม่ ตามเห็นสมควร รวมถึงการทานิติกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
4. มีอานาจในการอนุ มตั ิเข้าลงทุน หรื อเข้าร่ วมลงทุนกับบุคคล นิ ติบุคคล ในรู ปแบบต่างๆ โดยอานาจการอนุ มตั ิใช้การคานวณ
ขนาดรายการของ หลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลในการได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย “ข้อ 18.รายการประเภทที่ 3 คานวณขนาดรายการตามเกณฑ์แล้วมีมูลค่าต่ากว่าร้อยละ สิ บห้า ” โดยนับรวมรายการ
อนุมตั ิยอ้ นหลัง หกเดือนก่อนรายการปั จจุบนั เข้าเป็ นมูลค่าเดียวกัน
5. กาหนด พิจารณา อนุมตั ิ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริ หารงานและการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั หรื อการดาเนินการใดๆ
อันมีผลผูกพันบริ ษทั
6. ให้คาแนะนา คาปรึ กษา กาหนดแนวนโยบาย อานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและคณะทางานพิเศษ
7. มีอานาจอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ว่าจ้าง ปลด ลงโทษทางวินัย กาหนดเงินเดื อน ค่าจ้าง สวัสดิการโบนัสบาเหน็จ และผลตอบแทนอื่นๆ
รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่ งอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ หรื อพนักงานบริ ษทั ซึ่ งมีตาแหน่ งตั้งแต่ผูจ้ ดั การขึ้น ไป รวมถึงรอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร หรื อคณะทางานพิเศษต่างๆ
8. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9. มีอานาจแต่งตั้งบุคคลหรื อคณะบุคคลใดๆ ให้ดาเนินกิจการของบริ ษทั ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ หาร หรื ออาจมอบ
อานาจเพื่อให้บุคคลหรื อคณะบุคคลดังกล่าวมีอานาจดาเนินการตามที่คณะกรรมการบริ หารเห็นสมควรและมีอานาจเปลี่ยนแปลง
แก้ไข ยกเลิก เพิกถอนอานาจนั้นๆ ได้
10. มี อานาจแต่ งตั้งประธานที่ ป รึ ก ษา หรื อ ที่ ป รึ ก ษา ของคณะกรรมการบริ ห าร ได้ต ามความเหมาะสมและมี อ านาจก าหนด
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลียง สวัสดิการ สิ่ งอานวยความสะดวกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของประปรึ กษา หรื อที่ปรึ กษา
11. คณะกรรมการบริ หาร หรื อประธานกรรมการบริ หาร มีอานาจเรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ห าร และ/หรื อ กาหนดระเบียบ
ข้อบังคับของการประชุมได้ตามที่เห็นสมควร
12. พิจารณาอนุมตั ิให้อานาจต่างๆ ในการดาเนินกิจการบริ หารงานแก่ผบู ้ ริ หารตามกฎระเบียบข้อบังคับ
13. มีอานาจอนุ มตั ิและเบิกถอนเงินจากบัญชี ท้ งั หมดของบริ ษทั และใช้สินเชื่ อที่ ธนาคาร หรื อสถาบันการเงินทุกแห่ งที่ บริ ษทั มีอยู่
รวมทั้งการขอเปิ ดบัญ ชี ต่างๆ และ/หรื อขอใช้สิ น เชื่ อในรู ป แบบต่ างๆ กับ ธนาคารหรื อสถาบัน การเงิน ทุก แห่ งตลอดจนน า
หลักทรัพย์ต่างๆ ของบริ ษทั ไปเป็ นหลักประกันหนี้ดงั กล่าวทั้งที่ตอ้ งจดทะเบียนหรื อไม่จดทะเบียนก็ตาม
9.2.6 การประชุม
คณะกรรมการบริ หารมีกาหนดการประชุมเป็ นประจาอย่างน้อยหนึ่ งครั้งต่อเดือนเพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ษทั และพิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่จะนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ โดยอาจเชิญ ฝ่ ายจัดการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่ วมประชุม ให้ความเห็นหรื อส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น
9.2.7 การรายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หารจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผูถ้ ือหุ้นใน
รายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จานวนครั้งในการประชุม
2. จานวนครั้งที่กรรมการบริ หารแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
3. ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
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9.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัทยังคงกาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งก าหนดให้ มี
กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย สามท่าน โดยมีสมาชิกกรรมการตรวจสอบ มี 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. ดร.นิคม ชมภูหลง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
โดยมี รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี ( Good Corporate
Governance) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น เพื่อเป็ นเครื่ องมือหรื อกลไกที่สาคัญในการแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ในการกากับ
ดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษัท ให้มีการบริ หารที่ดี ถูกต้อง โปร่ งใส ตลอดจนมีระบบรายงานการเงินที่น่าเชื่อถือ ในการเปิ ดเผยข้อมูลในราย งาน
การเงิน และเป็ นประโยชน์ต่อผูล้ งทุนและทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบตั ิตามที่ คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย จึงตรากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดงั ต่อไปนี้
9.3.1 องค์ประกอบ
1. คณะกรรมการตรวสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้อง
เป็ นผูม้ ีความรู้ความเข้าใจ หรื อมีประสบการณ์ดา้ นการบัญชีหรื อการเงิน
2. กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
9.3.2 คุณสมบัติ
คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อก าหนดที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
หน่วยงานกากับดูแลต่างๆ กาหนดขึ้น โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็ นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ย ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม ใน
ลักษณะที่อาจจะมีผลต่อการใช้ดุลยพินิจตามหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างอิสระ
9.3.3 วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตั้งกรรมการ
1. วาระการดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านให้เป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ของตน
2. กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าเหมาะสม
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพ้นตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
▪ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
4. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการดารงตาแหน่งหรื อมีเหตุใดก็ตาม ที่กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยูไ่ ด้จนครบวาระ มีผล
ให้จานวนกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าจานวนที่กาหนดคือ 3 ท่าน ให้คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่
ให้ ค รบถ้วนในทันที ห รื ออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่ จานวนกรรมการไม่ค รบถ้วน เพื่อให้ เกิ ดความต่อเนื่ องในการ
ดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตาแหน่งเท่านั้น
9.3.4 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องและเปิ ดเผยเพียงพอ โดยประสานกับ ผูส้ อบบัญชี และผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบในการจัดทา
รายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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4. พิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ กรณีมีรายการเกี่ยวโยงหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. พิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
6. พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เปลี่ ยนตาแหน่ ง หรื อการเลิ ก จ้าง รวมถึงร่ วมประเมิน ผลการปฏิ บ ัติงานของหั วหน้าฝ่ าย
ตรวจสอบภายในและให้ความเห็นชอบผลตอบแทนของพนักงานฝ่ ายตรวจสอบภายใน ซึ่งพิจารณาโดยผูบ้ ริ หารสูงสุดของบริ ษทั
7. กากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการตรวจสอบภายใน พิจารณา
งบประมาณ และกาลังคนของฝ่ ายตรวจสอบภายใน
8. พิจารณาอนุ มตั ิและให้ความเห็นชอบกฎบัตรฝ่ ายตรวจสอบภายใน ความเป็ นอิสระ รวมทั้งแผนการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน
9. พิจารณาและสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของทั้งผูส้ อบบัญชี และฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งติ ดตามเพื่อให้
มัน่ ใจว่า ฝ่ ายบริ หารมีการดาเนินการต่อข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเพียงพอ มีประสิ ทธิภาพ และภายในเวลาที่เหมาะสม
10. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละครั้ ง เพื่ อให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมของ
องค์กร และนาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
11. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ โดย
เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
12. สามารถเชิญฝ่ ายจัดการ หัวหน้าหน่ วยงาน หรื อพนักงานบริ ษทั ฯ ที่ เกี่ ยวข้องมาชี้แจง ให้ขอ้ มูล หรื อให้ความเห็ นต่อที่ ประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อขอให้จดั ส่งข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
13. ปฏิบตั ิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
9.3.5 การประชุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง และมีอานาจในการเรี ยกประชุมเพิ่มได้
ตามความจาเป็ น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
2. กรรมการทุกท่านควรเข้าร่ วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจาเป็ นควรแจ้งให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 3 วัน
3. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อติดภารกิจที่
จาเป็ น ให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็ นประธานที่ประชุม
4. การประชุมเป็ นการเฉพาะกับฝ่ ายบริ หาร หรื อผูต้ รวจสอบภายใน หรื อผูส้ อบบัญชี ต้องจัดให้มีข้ นึ อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ
1 ครั้ง
5. การลงมติของกรรมการตรวจสอบกระทาได้โดยถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้น
อีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
6. นาส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นหรื อเร่ งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดย
วิธีอื่น หรื อกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นได้ โดยให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
ในปี 2563 มีการประชุม 7 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และมีการประชุมร่ วมกับผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอก หน่วยงาน
บัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ไว้
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
9.4 คณะกรรมการกาหนดสรรหา
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธาน
2. นายไพศาล อิทธิธรรม
กรรมการ
3. นายสุเทพ บุระมาน
กรรมการ
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กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
9.4.1 วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นควรให้กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทาง
ปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นธรรม เหมาะสมและโปร่ งใส เป็ นไป
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
9.4.2 องค์ประกอบ
คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อยสามคน
9.4.3 คุณสมบัติ
1. คณะกรรมการสรรหา ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นธุรกิจของ
บริ ษทั เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการสรรหา ต้องมี คุ ณ สมบัติแ ละไม่ มีล ัก ษณะต้องห้ ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษัท มหาชนจากัด กฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
9.4.4 วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตั้งกรรมการ
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสาม ปี
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพ้นตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
3. กรรมการสรรหา คนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริ ษทั
4. ในกรณี ที่ตาแหน่ งคณะกรรมการสรรหา ว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่ จะเป็ นองค์ประชุม ให้ กรรมการสรรหาที่เหลืออยู่
กระทาการในนามคณะกรรมการสรรหาไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั จะเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็ นกรรมการ
สรรหาแทน
9.4.5 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ จะดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริ ษัท และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อนาชื่อเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ้นหรื อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
พิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง
3. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9.4.6 การประชุม
1. คณะกรรมการสรรหาควรมีการประชุมอย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง โดยอาจเชิญ ฝ่ ายจัดการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ
ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่ วมประชุม ให้ความเห็นหรื อส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่ งให้แก่คณะกรรมการสรรหาล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยเจ็ดวันก่อน
วันประชุม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อรั กษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวัน
ประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการเป็ นจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดที่มีอยูใ่ นตาแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
4. ในวาระที่กรรมการสรรหา มีส่วนได้เสี ยในการพิจารณา ห้ามมิให้กรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนั้น
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9.4.7 การรายงานของคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผูถ้ ือหุ้นใน
รายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จานวนครั้งในการประชุม
2. จานวนครั้งที่กรรมการสรรหาแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
9.5 คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธาน
2. นายภรต พัฒการี ย์
กรรมการ
3. นายสุเทพ บุระมาน
กรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
9.5.1 วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นควรให้กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเพื่อรวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
แนวทางปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมายเพื่อให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นธรรม เหมาะสม
และโปร่ งใส เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
9.5.2 องค์ประกอบ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อยสามคน
9.5.3 คุณสมบัติ
1. คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
9.5.4 วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตั้งกรรมการ
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนโดยให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสาม ปี
2. คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและกาหนดค่าตอบแทนจะพ้นตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
3. กรรมการกาหนดค่าตอบแทนคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไป
ถึงบริ ษทั
4. ในกรณี ที่ตาแหน่งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนที่เหลืออยู่กระทาการในนามคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั จะเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็ นกรรมการกาหนดค่าตอบแทนแทน
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9.5.5 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการทุกคณะ และนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร การปรับอัตราเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นๆ และนาเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั
3. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง การปรับอัตราเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นๆ และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั
4. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
9.5.6 การประชุม
1. คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง โดยอาจเชิญ ฝ่ ายจัดการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่ วมประชุม ให้ความเห็นหรื อส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุ มจะต้องจัดส่ งให้แก่คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่าง
น้อยเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่ งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่น
และกาหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้
3. ในการประชุมคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการเป็ นจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูใ่ นตาแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
4. ในวาระที่กรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีส่วนได้ เสี ยในการพิจารณา ห้ ามมิให้ กรรมการผู้มีส่วนได้ เสี ยออกเสี ยงลงคะแนนในวาระ
นั้นเว้นแต่เป็ นการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการทุกคณะ
9.5.7 การรายงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อ
ผูถ้ ือหุ้นในรายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จานวนครั้งในการประชุม
2. จานวนครั้งที่กรรมการกาหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้ าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
9.6 คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการ 2 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์
ประธาน
2. นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
กรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
9.6.1 วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และให้กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
รวบรวมองค์ประกอบหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
สามารถกากับดูแล ตลอดจนให้คาปรึ กษาและกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ได้อย่างเหมาะสมและโปร่ งใส
เพื่อสร้างความมัน่ ใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
9.6.2 องค์ประกอบ
1. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการจานวนอย่างน้อยสามคน
2. คณะกรรมการบริ ษทั เลือกคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี คนใดคนหนึ่งเป็ นประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ใน
กรณีที่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริ ษทั หนึ่งคนหรื อหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการ
3. ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ต้องเป็ นกรรมการอิสระ

67

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
9.6.3 คุณสมบัติ
1. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
9.6.4 วาระการดารงตาแหน่ ง และพ้นจากตาแหน่ ง
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสาม ปี
2. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จะพ้นตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
3. กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี คนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไป
ถึงบริ ษทั
4. ในกรณี ที่ตาแหน่งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี ว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีที่เหลืออยูก่ ระทาการในนามคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการบริ ษทั จะเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็ นกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีแทน
9.6.5 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. กาหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีต่อคณะกรรมการบริ ษทั และฝ่ ายจัดการ เพื่อกาหนดเป็ นระเบียบปฏิบตั ิขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิขององค์กร
ที่ได้มาตรฐาน และเป็ นแนวทางที่ถูกต้อง
2. กากับดูแลให้คาปรึ กษา ประเมินผล และทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบการกากับดูแลกิจการของบริ ษทั สู่มาตรฐานสากล
3. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
4. คณะกรรมการก ากับดูแ ลกิ จการมีค วามรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรงตามหน้าที่ และความรั บผิดชอบที่ ได้รับ
มอบหมาย
9.6.6 การประชุม
1. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปี ละหนึ่ งครั้ง และมีอานาจในการเรี ยก
ประชุมเพิ่มได้ตามความจาเป็ น โดยอาจเชิญฝ่ ายจัดการหรื อผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่ เห็ นสมควร
มาร่ วมประชุมให้ความเห็นหรื อส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น
2. ในการประชุมคณะกรรมการกากับ ดูแลกิ จการที่ ดีทุก ครั้ ง องค์ป ระชุ ม ต้องประกอบด้วย กรรมการกากับ ดูแลกิ จการที่ ดีเป็ น
จานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีท้ งั หมดที่มีอยู่ในตาแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์
ประชุม
3. ในการออกเสี ยงกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีลงมติ โดยมีสิทธิออกเสี ยงคนละ 1 เสี ยง และใช้คะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์
ในกรณีที่การลงมติโดยมีเสี ยงเท่ากัน ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีมีสิทธิออกเสี ยงอีก 1 เสี ยง เพื่อเป็ นการชี้ขาด
9.6.7 การรายงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี จะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมา
ต่อผูถ้ ือหุ้นในรายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จานวนครั้งในการประชุม
2. จานวนครั้งที่กรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
3. ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
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9.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสุเทพ บุระมาน
กรรมการ
2. นายภรต พัฒการี ย์
กรรมการ
3. นายโสภณ นุ่มทอง
กรรมการ
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9.7.1 วัตถุประสงค์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นควรให้กาหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อรวบรวมองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และ
แนวทางปฏิบตั ิตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย เพื่อให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง สามารถกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของกรรมการและ
ฝ่ ายจัดการเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อดูแลสนับสนุนให้การบริ หารความเสี่ยงประสบความสาเร็จในระดับองค์กร
9.7.2 องค์ประกอบ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการบริ ษทั ฯ อย่างน้อยสามคน
9.7.3 คุณสมบัติ
1. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ต้องเป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด กฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
9.7.4 วาระการดารงตาแหน่ งและการเลือกตั้งกรรมการ
1. คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยให้มี วาระการดารงตาแหน่งคราวละ สามปี
2. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง จะพ้นตาแหน่งเมื่อ
• ตาย
• ลาออก
• ขาดคุณสมบัติและมีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้ออก
3. กรรมการบริ หารความเสี่ ยง คนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริ ษทั การลาออกให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึง
บริ ษทั
4. ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการบริ หารความเสี่ยง ว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็ นองค์ประชุม ให้กรรมการบริ หารความเสี่ยง
ที่เหลืออยู่ก ระทาการในนามคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงไปพลางก่อน จนกว่ าคณะกรรมการบริ ษัท จะเลือกบุคคลซึ่ งมี
คุณสมบัติเข้าเป็ นกรรมการบริ หารความเสี่ยงแทน
9.7.5 หน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. กาหนดนโยบายและกรอบการดาเนินงานการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั รวมถึงให้ คาแนะนาแก่คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
ในเรื่ องการบริ หารความเสี่ยง
2. กากับดูแลและสนับสนุนให้การบริ หารความเสี่ ยงประสบความสาเร็ จโดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสาคัญและคานึ งถึงความเสี่ ยง
ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างเหมาะสม
3. พิจารณาความเสี่ ยงที่สาคัญของบริ ษทั ที่สอดคลองกับธุรกิจของบริ ษทั เช่น ด้านการลงทุน ด้านการเงิน ด้านความปลอดภัย ด้าน
กฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะ วิธีป้ องกันและวิธีลดระดับ ความเสี่ ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้พร้อมทั้งติดตาม
ประเมินผล และปรับปรุ งแผนการดาเนินงานเพื่อลด ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ

69

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
4. รายงานการกกากับผลประเมินความเสี่ยง และการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อทราบเป็ นประจาใน
กรณีที่มีเรื่ องสาคัญซึ่งกระทบต่อบริ ษทั อย่างมีนยั สาคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
5. ให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงมีอานาจในการตั้งคณะทางานได้ตามที่เห็นสมควร
9.7.6 การประชุม
1. คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง มีการประชุมอยางน้อยปี ละสองครั้งโดยอาจเชิญ ฝ่ ายจัดการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูท้ ี่เห็นสมควรมาร่ วมประชุม ให้ความเห็น หรื อส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น
2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่ งให้แก่คณะกรรมการ บริ หารความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย
7 วันทาการ
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทุกครั้ง องค์ประชุมต้อง ประกอบด้วยกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นจานวนไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริ หารความเสี่ยงทั้งหมดที่มีอยูใ่ นตาแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
4. กรรมการบริ หารความเสี่ยงที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่ องที่พิจารณาเรื่ องใด มิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั้นๆ
5. ในการออกเสียงกรรมการบริ หารความเสี่ยงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็ นเกณฑ์ใน
กรณีที่การลงมติโดยมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง มีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสี ยง เพื่อเป็ นการชี้ขาด
9.7.7 การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และรายงานการทาหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาต่อผู ้
ถือหุ้นในรายงานประจาปี โดยเปิ ดเผยรายละเอียดดังนี้
1. จานวนครั้งในการประชุม
2. จานวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแต่ละคนเข้าร่ วมประชุม
3. ผลการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตรที่กาหนดไว้
9.8 นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษัทฯเห็ นชอบในหลัก บรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) และหลัก จรรยาบรรณทางธุ รกิจ (Code of Best
Practice) สาหรับกรรมการบริ ษทั มหาชน ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริ ษทั และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ของกลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสีย พนักงาน ผูร้ ่ วมค้า และลูกค้า
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้นาแนวทางดังกล่าวมาปรับปรุ งกฎระเบียบแนวปฏิบตั ิของกิจการและการกากับดูแลกิจการ ให้เหมาะสมกับสภาพของ
บริ ษทั และสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยส่งเสริ มผลการดาเนินงานของบริ ษทั
การเปิ ดเผยข้อมูล และความโปร่ งใสของบริษัท
บริ ษทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อผูถ้ ือหุ้นและนักลงทุน ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)

เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสียพินิจพิเคราะห์ขอ้ มูลกิจกรรมต่างๆของบริ ษทั ได้อย่างระมัดระวังรอบคอบ
กาหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของผูท้ าหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูล
เปิ ดโอกาสให้มีการสอบถามข้อมูลที่เปิ ดเผยได้โดยไม่เป็ นการยากลาบาก
มีกระบวนการตรวจสอบดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั อย่างเหมาะสม

ในการเปิ ดเผยสารสนเทศ บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามกฎระเบียบ
ของกระทรวงพาณิ ชย์และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คณะกรรมการมีความเชื่ อมัน่ ว่าการเปิ ดเผยข้อมูลมีความครบถ้วน ถูกต้อง
เพียงพอ ทันต่อเวลา และเผยแพร่ อย่างทัว่ ถึง
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คณะกรรมการบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่า ข้อมูลสารสนเทศต่างๆดังจะกล่าวต่อไปนี้ มีการเผยแพร่ ให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอแล้ว
(1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(2) งบการเงิน รายงานประจาปี รายงานรายไตรมาส และการรายงานข่าวสารต่างๆต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) โครงสร้างผูถ้ ือหุ้น
(4) รายชื่อคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร และผลตอบแทน
(5) แผนธุรกิจ และการจัดการบริ หารความเสี่ยง
(6) เรื่ องสาคัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
(7) นโยบายการกากับดูแลกิจการ
(8) ข้อมูลสารสนเทศอื่น ที่เข้าเกณฑ์กาหนดให้ตอ้ งเปิ ดเผย
คณะกรรมการบริ ษทั เชื่อมัน่ ว่ารายงานประจาปี รายงานรายไตรมาส และการรายงานข่าวสารต่างๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ น
แหล่งข้อมูล สาคัญของผูถ้ ือหุ้น บริ ษัทมีความเต็มใจในการเปิ ดเผยข้อมูล ต่างๆ เช่ น ผลการดาเนิ น งาน และ/หรื อ ฐานะทางการเงิ นของบริ ษัท
รวมทั้งบริ ษทั ฯ ได้เสนอให้ผถู ้ ือหุ้นอนุมตั ิวาระที่สาคัญตามระเบียบและแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ผูถ้ ือหุ้นสามารถสอบถามประเด็นต่างๆ ต่อ
คณะกรรมการในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้ โดยมีเลขานุ การบริ ษทั รับผิดชอบในการตอบกลับและบันทึกประเด็นเหล่านั้น เมื่อผูถ้ ือหุ้นมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับ
การดาเนินงานสามารถสอบถามจากเลขานุการบริ ษทั และเลขานุการฯ จะนาประเด็นดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
ความสัมพันธ์ กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
บริ ษทั ให้การความสาคัญต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ได้คานึ งถึงจานวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยให้ความมัน่ ใจแก่ผถู ้ ือหุ้น ดังนี้
(1) ผูถ้ ือหุ้นทุกรายสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั ได้ และสามารถเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นได้อย่างไม่เป็ นการลาบาก
(2) บริ ษทั นาส่งรายงานและงบการเงินรวมประจาปี และงบการเงินระหว่างกาล ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกาหนด
(3) บริ ษทั เปิ ดเผยสารสนเทศโดยทันที ที่เป็ นการรายงานตามเหตุการณ์ที่สาคัญ มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นหรื อการ
ตัดสินใจในการลงทุน
(4) ในกรณีที่เป็ นเรื่ องที่เป็ นวาระสาคัญ จะต้องนาเข้าขอมติต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ
(5) ผูถ้ ือหุ้นมีสิทธิสอบถามประเด็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นได้อย่างเท่าเทียมกัน
บริ ษทั มีเลขานุ การบริ ษทั รับผิดชอบในการตอบกลับและบันทึกประเด็นเหล่านั้น เมื่อผูถ้ ือหุ้นมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับการดาเนินงานสามารถ
สอบถามจากเลขานุการบริ ษทั และเลขานุการฯ จะนาประเด็นดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ต่อไป
นอกจากนี้ บริ ษทั จะทาการปรับปรุ งความสัมพันธ์กบั ผูถ้ ือหุ้น โดยการ
(1) บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย หรื อนักลงทุนชาวต่างประเทศ
(2) บริ ษทั จะปกป้องรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้น
(3) บริ ษทั จะปกป้องรักษาสิทธิในการออกเสียงของผูถ้ ือหุ้น
(4) ให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันต่อเวลา
(5) ไม่มีการเก็บรักษาความลับไว้เพื่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นรายไหน
(6) จัดการประชุมผูถ้ ือหุ้นโดยมีการอานวยความสะดวกให้แก่ผถู ้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมและจะพยายามไม่ให้เป็ นภาระที่เกิน
สมควรแก่ผถู ้ ือหุ้นที่มาเข้าร่ วมประชุม
(7) ไม่เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นรายใดมีอิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์จากบริ ษทั โดยเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุ้นรายอื่น
บริษัทให้ ความสาคัญต่ อผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อรายใดรายหนึ่ง หรื อเลือกปฏิบัติกับเฉพาะผู้ถือหุ้นรายใหญ่
9.9 นโยบายการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่ งครัด โดยกาหนดไว้ในการกากับดูแลกิจการที่ดี ของบริ ษทั ฯ เรื่ องการหาประโยชน์จาก
การใช้ขอ้ มูลภายในอย่างชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกราย
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บริ ษทั ฯมีการเปิ ดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และผูจ้ ดั การฝ่ ายหรื อเทียบเท่าในกลุ่ มงานการเงินและบัญชีใน
รายงานประจาปี อย่างครบถ้วน ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และสานักเลขานุการบริ ษทั จะรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทราบทุกครั้งที่บุคคลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
9.10 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ให้แก่สานักงานสอบบัญชี เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิ เอท รอบปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2563โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการที่
ชื่ อบริษัทผู้จ่าย
1.
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
2.
บริ ษทั ชลสิน จากัด
3.
บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด
4.
บริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด
5.
บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์ จากัด
6.
บริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด
7.
บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี
1,600,000
690,000
160,000
140,000
400,000
250,000
460,000
3,700,000

9.11 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษัทฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พสาหรั บพนักงาน เพื่อเป็ นสวัสดิ การที่ ดีซ่ ึ งเป็ นปั จจัยสาคัญต่อขวัญและกาลังใจในการทางาน
เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน และบริ ษทั จ่ายสมทบให้ในอัตราร้ อยละ 5
โดยมีบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด (มหาชน) เป็ นผูจ้ ดั การกองทุน ซึ่งมีท้ งั หมด 5 กองทุน ประกอบด้วย

ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่ อบริษัท
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ชลสิน จากัด
บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด
บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดิเวลลอปเมนท์ จากัด
บริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด
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16 กรกฎาคม 2555
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1 เมษายน 2560
25 กันยายน 2561
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9.12 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่ องอื่น ๆ
การเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการ
การจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จะจัดเป็ นประจาเพื่อให้เกิดความมัน่ ใจในการบริ หารบริ ษทั ในช่วงปี ที่ผา่ นมามีการประชุม
กรรมการบริ ษทั ทั้งหมด 8 ครั้งรายละเอียดการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ชื่ อกรรมการ
1.นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
2.รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์
3.นายเอกชัย โชติยานนท์
4.นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
5.นายวิชยั เชิดชีวศาสตร์
6.นายสุเทพ บุระมาน
7.นายไพศาล อิทธิธรรม
8.นายภรต พัฒการี ย์
9. นายกีรติ กิจมานะวัฒน์
10. นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน
11. นายเชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์
12. นายโสภณ นุ่มทอง
13. นางปราญชลี มะโนเรื อง
14. นายสมหวัง พันธะลี
15. นายสมใจ มณีวงษ์
16. นายนิคม ชมภูหลง
17. นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์

การเข้าร่ วมประชุม
คณะกรรมการ
(ก)
8
8
3
8
3
8
8
8
3
2
5
5
5
5
5
5
5

(ข)
8
7
3
8
3
8
0
7
0
2
3
5
1
1
1
2
5

(ก). จำนวนกำรจัดประชุมของกรรมกำรและคณะกรรมกำร
(ข). กำรเข้ำร่ วมประชุมของกรรมกำร
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ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมในครั้งที่
6
1-8
6
1-3
7-8
5-8
4-5,7-8
4-5,7-8
4-6
-

หมายเหตุ
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10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญต่อการดูแลใส่ ใจชุมชนรอบข้าง และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการ
ดาเนิ นธุรกิจเป็ นหลักเพราะเราเชื่อว่าธุรกิจที่มนั่ คงและยัง่ ยืน ไม่ใช่เพียงแต่ประกอบธุ รกิจให้ได้ผลกาไรดีเท่านั้น หากแต่ยงั ต้องคานึงถึงชุมชนรอบ
ข้างซึ่งเปรี ยบเสมือนเพื่อนของเรา เพื่อการอยูร่ ่ วมกันได้อย่างเป็ นสุ ข และเกิดการพัฒนาไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่ งแวดล้อม : มุ่งพัฒนาเพื่อลดผลกระทบจากบริษัท และส่ งเสริมการสร้ างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ ชุมชน
กลุ่มบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ให้ความสาคัญต่อการรักษามาตรฐานกระบวนการผลิตที่สร้างผลกระทบให้น้อยที่สุด ด้วยตระหนักดีว่าการทา
ธุ รกิจใดๆ นั้นอาจส่ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและสังคมโดยรวม แม้สินแร่ ที่ผลิตได้จะช่ วยเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิ จและภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ ซึ่งนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมก็ตาม
ตลอดการดาเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดด้านสิ่ งแวดล้อม รวมถึงปฏิ บตั ิ ตามมาตรการ
แก้ไขและป้องกันผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานกากับดูแลด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด และมีการติดตามตรวจสอบ
และรายงานผลแก่ห น่ วยงานก ากับ ดูแ ลทราบตามก าหนดระยะเวลาที่ กฎหมายบัญญัติไว้ ทั้งนี้ เราไม่ได้แ ค่ จดั การให้ อยู่ในระดับ มาตรฐานตาม
ข้อกาหนด แต่เรามุ่งพัฒนาลดผลกระทบให้ได้เหนือกว่ามาตรฐาน เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด
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คุณภาพอากาศ
ควบคุมประสิ ทธิภาพในการขุดเจาะ ขนย้าย และการควบคุมฝุ่นที่เกิ ดขึ้น ซึ่ งเรามีการป้ องกันฝุ่นไปยังชุมชน ด้วยการฉี ดน้ าเพื่อป้ องกัน
การฟุ้งกระจาย รวมไปถึงปลูกต้นไม้บริ เวณโดยรอบเหมืองขึ้นเพื่อเป็ นกาแพงต้นไม้ช่วยป้ องกันฝุ่นจากเหมืองไปยังชุมชนและยังเป็ นการเสริ มสร้าง
ออกซิเจนให้แก่บริ เวณโดยรอบอีกด้วย
คุณภาพน้ า
มุ่งเน้น การควบคุ ม ปริ มาณการใช้น้ าและน ากลับ มาใช้ใ หม่ ใ นกระบวนการผลิ ต รวมถึ งการดู แ ลคุ ณ ภาพน้ าก่ อ นระบายน้ าออกสู่
สิ่งแวดล้อม
การจัดการกากอุตสาหกรรม
ด้านการจัดการของเสี ยนั้นได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ด้วยการวางแผนจัดเก็บ ควบคุม และ
ป้ องกันการรั่วไหลอย่างเป็ นระบบ โดยไม่ให้ ของเสี ยหรื อกากแร่ ตกตะกอนซึ มผ่านสู่ ช้ นั ดิ น รวมทั้งได้ป ระสานงานกับหน่ วยงานภาครั ฐเข้ามา
ตรวจสอบคุณภาพน้ า ณ จุดตรวจวัดน้ าบาดาลและบริ เวณโดยรอบพื้นที่
การจัดการเสียง
เราควบคุมการผลิตให้มีเสี ยงดังกระทบถึงชุมชนให้น้อยที่สุด โดยใช้มาตรฐานตัวชี้วดั ตามกฎหมายและข้อกาหนดทางสิ่ งแวดล้อมเป็ น
หลักเกณฑ์ นอกจากนี้ยงั มีกาแพงต้นไม้รอบบริ เวณที่ต้ งั ธุรกิจเพื่อเป็ นชั้นกรองเสี ยงอีกด้วย
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2. ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสร้ างความผูกพันกับชุมชน
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่กบั สมาชิ กชุมชน จนก่อเกิ ดเป็ นความผูกพันระหว่างธุ รกิ จและชุ มชน เพราะเราเชื่ อว่าความสัมพันธ์ที่ดีเป็ นการ
สร้างรากฐานที่สาคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างยัง่ ยืน โดยเราสร้ างความสัมพันธ์จากวิธีการรู ปแบบต่างๆ ทั้งการลงพื้นที่ ชุมชนเพื่อทาความรู้จกั การ
สอบถามถึงปัญหาหรื อผลกระทบต่างๆของธุรกิจที่มีต่อชุมชน รวมทั้งให้การสนับสนุนและร่ วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน
ตัวอย่างกิจกรรม
-

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ทีมงานได้เข้าร่ วมกิจกรรม ร่ วมใจ ต้านภัยโควิท-19 ซึ่งเป็ นโครงการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยโควิท-19 โดย
การแจกถุงยังชีพให้แก่ผทู ้ ี่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่บริ เวณวัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี
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3. ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต
คานึงถึงปั จจัยต่างๆในการดารงชีวิตที่ดีของสมาชิกชุมชน ไม่ใช่แค่ข้ นั พื้นฐานแต่เรามุ่งเน้นให้ชุมชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดี
โดยแบ่งออกเป็ น 3 ด้านได้แก่

-เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของชุมชนและรายได้ของสมาชิกของชุมชนเป็ นสิ่ งสาคัญ เนื่องจากรายได้น้ นั เป็ นพื้นฐานสาหรับใช้ตอบสนองความจาเป็ นต่างๆ
ในชีวิต บริ ษทั จึงเข้ามีส่วนร่ วมในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิ จของชุ มชน เพื่อให้ชุ มชนสามารถดารงชี วิตได้ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง โดยเราจะ
ช่วยเหลือ ให้ความรู้ และร่ วมสนับสนุนการสร้างอาชีพให้แก่สมาชิกชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองและดูแลชุมชนกันเองต่อไปได้ใน
ระยะยาว
-สุ ขภาพ
1. สุขภาพกาย
2. สุขภาพใจ
นอกจากสุ ขภาพร่ างกายที่แข็งแรงแล้วนั้น เรายังให้ความสาคัญกับสุ ขภาพใจ เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพใจที่ดีจะช่วยส่ งเสริ มให้เกิดสุ ขภาพ
ร่ างกายที่ดี โดยเราสนับสนุนการจรรโลงและยกระดับจิตใจของสมาชิกชุ มชนด้วยกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมด้านศาสนาและกิจกรรมจิตอาสา เพื่อ
เป็ นการจรรโลงใจและยกระดับจิตใจของสมาชิกชุมชน
ตัวอย่างกิจกรรม

-

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 พี่นอ้ งชาวทุ่งคาทั้งจากกรุ งเทพและสระบุรีได้เดินทางไปยังวัดเขาขุย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็ นวัดที่ต้งั อยูใ่ นบริ เวณ
ใกล้พ้ืนที่เหมืองหิ นสระบุรี เพื่อร่ วมแรงร่ วมใจกันทาความสะอาดพื้นที่ส่วนต่างๆของวัด และได้เข้าร่ วมงานทอดกฐินสามัคคีวดั เขาขุย
ประจาปี 2563
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-สวัสดิภาพชุมชน
การดารงชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยเป็ นสิ่ งที่ทุกคนปรารถนา และเป็ นพื้นฐานสาคัญสิ่ งหนึ่งที่จะก่อให้เกิดสุ ขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี เราจึง
ให้ความสาคัญต่อการป้องกันหรื อร่ วมสนับสนุนเพื่อแก้ไขสิ่ งที่อาจส่ งผลกระทบหรื อก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตสมาชิกชุมชนและทรัพย์สินส่ วนรวม
ของชุมชน โดยแบ่งเป็ น 2 ด้านหลัก ดังนี้
ป้องกัน : ทาหน้าที่สมาชิกชุมชนที่ดีดว้ ยการร่ วมเป็ นหูเป็ นตา สอดส่ องสิ่ งที่เป็ นอันตรายต่างๆต่อชุมชน
แก้ไข ซ่อมแซม : ดาเนิ นการเพื่อบรรเทาหรื อแก้ไขสิ่ งที่ เป็ นอันตรายต่อชุมชน หรื อเป็ นผูส้ นับสนุ นการประสานงานดาเนิ นเรื่ องติดต่อ
หน่วยงานที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบกับปัญหาโดยตรง
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่ อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบ
ทานการประเมินการควบคุ มภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ การดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในให้มีความเป็ นระบบมากยิ่งขึ้น
บริ ษทั ฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในประเมินระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยฝ่ ายตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้าที่ภายในขอบเขต
แผนการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
โดยสาระสาคัญและมาตรฐานของการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มี ดังนี้
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(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
ผูบ้ ริ หารได้สร้างบรรยากาศให้พนักงานในหน่วยงาน เกิดจิตสานึ กที่ดีในการปฏิบตั ิงานด้วยความรับผิดชอบ จึงได้กาหนด
มาตรฐานสภาพแวดล้อมของการควบคุม โดย
1.1 การควบคุมแบบ Soft Control
การสร้างจิตสานึกและคุณภาพให้แก่พนักงาน เช่น ความซื่อสัตย์ ความโปร่ งใส การมีความเป็ นผูน้ าที่ดี และความมีจริ ยธรรม
1.2 การควบคุมแบบ Hard Control
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดโครงสร้าง นโยบาย คาสั่ง และระเบี ยบปฏิบตั ิ เช่น การจัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะของการกระจาย
อานาจ มีการกาหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารและพนักงานระดับต่างๆ เพื่อให้การควบคุมและการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่าง
เหมาะสม เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การบริ หารความเสี่ ยงนับเป็ นสิ่ งจาเป็ นและสาคัญในการนาพาองค์กรให้บรรลุความสาเร็ จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวการณ์
ปั จจุบนั ที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว บริ ษทั ฯ จึงพร้อมที่ จะรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิ ดขึ้นไม่ว่าจะเป็ นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิ ด
กระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเหตุการณ์ที่เป็ นโอกาสในการบรรลุวตั ถุประสงค์ก็ตามซึ่งบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารดูแล
เรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง อย่างไรก็ตามปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่ องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น จึงกาหนดให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงขึ้น เพือ่ ให้มีการติดตาม ประเมินผล และเสนอแนวทางในการลดความเสี่ยงให้อยูใ่ นระดับที่องค์กรยอมรับได้
(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
กิจกรรมการควบคุมเป็ นองค์ประกอบที่จะช่วยให้มนั่ ใจได้ว่า นโยบายและกระบวนการเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กาหนด
ขึ้นนั้นได้มีการนาไปปฏิบตั ิตามภายในองค์กรอย่างทัว่ ถึง ซึ่งฝ่ ายบริ หารจึงได้กาหนดมาตรฐานกิจกรรมการควบคุมโดย จัดให้มีกิจกรรมควบคุมที่มี
ประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อป้องกัน ลดความเสี ยหาย หรื อความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น และให้บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน เช่น
•
•

•

•
•

•

มีการกาหนดนโยบายและแผนงานโดยผูบ้ ริ หาร ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่กาหนดทิศทางขององค์กร และช่วยในการจัดการ
องค์กร การสั่งการ กากับดูแล การติดตามและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
มีการสอบทานโดยผูบ้ ริ หาร โดยวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างผลปฏิบตั ิงานจริ ง กับแผนงาน งบประมาณ ซึ่งได้จดั ทา
ขึ้นไว้ล่วงหน้า ซึ่งผลการสอบทานทาให้ผูบ้ ริ หารเห็นภาพรวมว่าการดาเนินงานมีปัญหาด้านไหนบ้าง รวมถึงยังช่วยให้
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุซ่ ึงนาไปสู่การพิจารณาแนวทางแก้ไข
มีการควบคุมทางด้านกายภาพ เช่น การดูแลป้ องกันทรัพย์สิน ได้แก่ เงินสด สิ นค้าคงเหลือ เครื่ องมือเครื่ องใช้ เอกสาร
สาคัญอื่นๆ และข้อมูลขององค์กรโดยมีการเก็บรักษาอย่างดีเพื่อป้ องกันการสู ญหาย รวมถึงการประกันภัย การจัดเวร
ยามรักษาการณ์ และการตรวจนับโดยการเปรี ยบเทียบจานวนที่มีอยูจ่ ริ งกับทางบัญชี
มีการแบ่งแยกหน้าที่งานภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสม โดยไม่มอบหมายให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบ
ปฎิบตั ิงานที่สาคัญ หรื อเสี่ ยงต่อความเสี ยหายตั้งแต่ตน้ จนจบ
กาหนดให้มีการอนุมตั ิรายการบัญชีและการปฎิบตั ิงาน เช่น
➢ การกาหนดให้มีการอนุมตั ิรายการปรับปรุ งทางบัญชีที่สาคัญ
➢ การอนุมตั ิการจ่ายเงิน
➢ การอนุมตั ิคาสั่งขายก่อนที่จะมีการส่ งสิ นค้า
มีการจัดทาเอกสารหลักฐาน สาหรับการดาเนินธุรกิจ งานโครงการต่างๆ หรื อระบบงานที่มีความสาคัญ โดยการจัดทา
หลักฐานที่เป็ นเอกสาร สัญญาหรื อเป็ นหนังสือไว้ เช่น การทาสัญญากับผูซ้ ้ือ การทาสัญญากับคู่คา้
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•

วางแนวทางหรื อกิจกรรมการควบคุมโดยกาหนดไว้ในระเบียบหรื อคู่มือการปฏิบตั ิงาน เช่น การกาหนดอานาจหน้าที่
ในการดาเนินการ การจัดซื้อจัดจ้าง งานคลังสิ นค้า งานบัญชีและการเงิน การบริ หารงานทรัพยากรบุคคล การปฏิบตั ิงาน
และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น

ทั้งนี้ การควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ แบ่งออกเป็ นกิจกรรมควบคุมหลัก ดังนี้
3.1 การควบคุมด้านบริหารจัดการ (Management)
บริ ษทั ฯ มีการควบคุมด้านบริ หารจัดการ ประกอบด้วยการจัดการ การบริ หารทรัพยากรบุคคล การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด การ
บัญชี และการเงิน ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้กาหนดกิจกรรมโดยมีมาตรการการควบคุมภายในไว้ ดังนี้ เช่น
3.1.1 การจัดการ
• จัดองค์การที่เหมาะสม และปรับปรุ งให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
• กาหนดขอบเขตหน้าที่ และอานาจในการดาเนินการอย่างชัดเจน
• กาหนดนโยบาย และเป้าหมายประจาปี
• กาหนดแผนงานต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
• กาหนดระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ในเรื่ องต่างๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน
• มีการจัดประชุมและรายงานผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงานเป็ นประจาทุกเดือน
3.1.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล
• กาหนดผังการบริ หารงานขององค์กร และปรับปรุ งให้เหมาะสมอยูเ่ สมอ
• กาหนดขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานและพนักงานอย่างเหมาะสม
• กาหนดให้มีการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลเป็ นประจาทุกปี
• กาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและศักยภาพพนักงานแต่ละคน
• การจ่ายค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง การหักค่าจ้างเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแรงงาน
• มีการจัดหาความจาเป็ นในการพัฒนา ฝึ กอบรม โดยดาเนินการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอก
3.1.3 การปฎิบัติตามข้อกาหนด
• มีการสอบทานกับหน่วยงานของรัฐซึ่ งมีหน้าที่กากับดูแล เช่น กรมสรรพากร หรื อสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว
พิจารณาว่ามีการกระทาที่ฝ่าฝื นข้อกาหนดหรื อไม่ อะไรเป็ นสาเหตุของการฝ่ าฝื นข้อกาหนด
• ก าหนดบุ ค คลผู ้มี ค วามรู้ ประสบการณ์ และคุ ณ สมบัติ ที่ เหมาะสมเพื่ อ มี ห น้ าที่ ใ นการก ากับ ดู แ ลการ
ปฏิบตั ิงานขององค์กร
3.1.4 ด้านบัญชี
• มีนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมกับสถานการณ์
• มีระบบบัญชีที่ดี และอานาจดาเนินการ
• มีการจัดทางบการเงินที่เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
3.1.5 ด้านการเงิน
• มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานผูร้ ับ -จ่ายเงิน หน่วยงานตรวจสอบฯ หน่วยงานการเงินและ
หน่วยงานบัญชี ซึ่งสามารถตอบยันตัวเลขกันได้
• กาหนดคู่มือปฏิบตั ิงานด้านการเงิน พร้อมทั้งกาหนดผูม้ ีอานาจอนุมตั ิในแต่ละวงเงินในแต่ละเรื่ อง
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•
•

มีการถือเงินสดในมือโดยกาหนดวงเงิ นที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยเน้นการไม่ถือเงินสดมากเกินความ
จาเป็ น
การจ่ายเงิ น ช าระหนี้ ห รื อช าระค่ าผู ก พัน ต่ างๆ ต้องมี เอกสารการจ่ ายเงิ น พร้ อมทั้งหลัก ฐานประกอบให้
สมบูรณ์ตามระบบการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ

3.2 การควบคุมด้านวงจรธุรกิจที่สาคัญ (Business Cycle)
บริ ษทั ฯ มีการควบคุมด้านวงจรธุรกิจที่สาคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 4 วงจร ประกอบด้วย วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจรการผลิต
และวงจรการจัดหาเงิน โดยบริ ษทั ฯ ได้กาหนดโดยมีมาตรการการควบคุมภายใน ในแต่ละวงจรไว้ดงั นี้ เช่น
3.2.1 วงจรรายได้
3.2.1.1 ด้านการขาย
• มีการแบ่งแยกหน้าที่กนั อย่างชัดเจนระหว่างหน่วยงานขาย หน่วยงานคลังสินค้า หน่วยงานการเงิน
• กาหนดให้การขายสิ นค้าทุกรายการต้องมีการอนุมตั ิก่อนส่ งมอบสิ นค้า
3.2.1.2 การเก็บเงินจากลูกค้ า และการติดตามหนี้
• มีการกาหนดหน่วยงานที่ทาหน้าที่เก็บเงินและติดตามหนี้
3.2.2 วงจรรายจ่าย
3.2.2.1 การแจ้งความต้องการขอให้ จัดหา
• มีการกาหนดอานาจอนุมตั ิในการแจ้งจัดหา
• แจ้งจัดหาตามเงื่อนไขเวลาที่ได้ตกลงกับหน่วยงานจัดซื้อเพื่อป้องกันการจัดซื้อเร่ งด่วน
• ตรวจสอบรายการวัสดุคงคลังก่อนแจ้งจัดหา เพื่อให้มีวสั ดุคงคลังในปริ มาณที่พอเหมาะอยูเ่ สมอ
3.2.2.2 การจัดหา
• มีข้ นั ตอนในการคัดเลือกผูจ้ าหน่ายที่ดีที่สุดในเรื่ องของคุณภาพ ราคา และการส่งของ
• กาหนดวิธีการในการจัดหาโดยพิจารณาจากมูลค่าของวัสดุหรื อบริ การ การจ้างงานและจานวนผูเ้ สนอ
ขาย เช่น การตกลงราคา การประกวดราคา
3.2.2.3 การจ่ายชาระหนี้
• มีการอนุมตั ิชาระหนี้
• กาหนดหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการจ่ายชาระหนี้
• ใบสาคัญที่จ่ายเงินแล้ว มีการทาเครื่ องหมายเพื่อป้องกันการจ่ายซ้ า
3.2.3 วงจรการผลิต
3.2.3.1 การวางแผนการผลิต
• มีการวางแผนผลิตให้สอดคล้องกับแผนการขาย
• มีวางแผนการผลิตประจาปี สัปดาห์ หรื อเดือน และมีการประเมินผลอย่างมีระบบ
• มีการจัดกาลังพลให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และลักษณะการปฏิบตั ิงาน
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3.2.3.2 การดาเนินการผลิต
• กาหนดอานาจในการสัง่ การผลิต
• จัดทาใบเบิกวัสดุซ่ ึงมีการอนุมตั ิถูกต้อง และตรงกับรายการผลิตประจาวัน สัปดาห์ เดือน
• ประเมินผลการปฏิบตั ิงานจริ งกับแผนการใช้เครื่ องจักร แผนการซ่ อมบารุ ง และแผนการปฏิบตั ิงาน
ต่างๆ เป็ นประจาวัน สัปดาห์ หรื อเดือน
3.2.3.3 การบริหารคลังสินค้า
• มีการแบ่งแยกหน้าที่ และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างการรับสินค้า การส่งสิ นค้า การผลิต และ
หน่วยงานบัญชี
• การรับจ่ายสินค้า เข้าหรื อออกจากคลัง มีการอนุมตั ิโดยผูม้ ีอานาจ
• มีนโยบายการตรวจนับสินค้าคงคลัง วัสดุอะไหล่ อยูเ่ ป็ นประจา
• มีการทารายละเอียดกระทบยอดระหว่างผลที่ได้จากการนับกับบัญชี และมีการอนุมตั ิโดยผูร้ ับผิดชอบ
ก่อนปรับปรุ งบัญชี
3.2.4 วงจรการจัดหาเงิน
3.2.4.1 การออกหุ้นทุน/เพิ่มทุน
• มีการจัดทารายละเอียดวิเคราะห์ทุน โดยแสดงรายละเอียดหุ้นจดทะเบียน มูลค่าต่อหุ้น หุ้นที่ออก หุ้น
จอง ข้อมูลเกี่ยวกับการเรี ยกชาระค่าหุ้น
• มีการติดตามเรี ยกเก็บเงินลูกหนี้ค่าหุ้น
• มีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้อจากัด ข้อบังคับที่สาคัญของสัญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทุน

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล (Information and Communication)
บริ ษทั ฯ มีระบบสารสนเทศและข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเชื่ อมโยงกันได้อย่างทัว่ ถึงซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้กาหนดมาตรฐานระบบ
สารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล โดยจัดให้มีหน่วยงานสื่ อสารองค์กรที่รับผิดชอบในการดูแลระบบสารสนเทศและการสื่ อสารให้ ฝ่ายบริ หารและ
พนักงานอย่างเหมาะสมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานที่จาเป็ นต้องใช้สารสนเทศในรู ปแบบที่เหมาะสมและทันแวลา และกาหนดให้มีช่องทางใน
การรับฟั งข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรผ่านช่ องทางที่ สะดวก โดยมีการติ ดตามและประเมินผลอย่างเป็ นระบบ
เพื่ อให้ ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารของบริ ษัท ฯ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รองรั บ กับ ความต้องการของฝ่ ายบริ ห ารในการน าข้อ มูล ที่ สาคัญ มาใช้
ประกอบการตัดสินใจโดยปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ มีการดาเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้
4.1 พัฒนาระบบช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
4.2 กิจกรรมสื่อสารภายในองค์กร
4.3 กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์
4.4 กิจกรรมสื่อสารองค์กร
4.5 การตรวจสอบและวิเคราะห์ข่าวองค์กรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
4.6 การสื่อสารวัฒนธรรมองค์กร
4.7 กิจกรรมด้านสังคมและสิ่ งแวดล้อม
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(5) ระบบการติดตามและประเมินผล (Monitoring)
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายใน โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ น
อิสระทาหน้าที่ในการตรวจสอบภายในทั้งการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การตรวจสอบการดาเนินงานของระบบต่างๆ
ในบริ ษทั และการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้อกาหนด เพื่อให้ความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดย
มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง (Ongoing Monitoring)
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ว่าจ้าง บริ ษทั ดี ไอ เอ ออดิท จากัด (“DIA”) ให้ทาการตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิภาพระบบการ
ควบคุมภายใน ซึ่งครอบคลุมกระบวนการปฎิบตั ิงาน 9 กระบวนการ ประกอบด้วย ระบบการควบคุมสิ นทรัพย์ประจา ระบบการควบคุมบุคลากร
ระบบการควบคุมการจัดซื้ อและเจ้าหนี้ ระบบการควบคุมการจ่ายเช็คและรายงานฐานะการเงินประจาวัน ระบบการควบคุมเงินสดย่อย ระบบการ
ควบคุมเงินทดรองจ่ายสานักงาน ระบบการควบคุมงบประมาณ ระบบการควบคุมรายได้และรับชาระ ระบบการควบคุมต้นทุน และได้ออกรายงาน
ผลการตรวจสอบภายใน ฉบับลงวัน ที่ 21 มกราคม 2564 ซึ่ งรายงานสิ่ งที่ ตรวจพบจากสอบทาน พร้ อมข้อเสนอแนะที่ ค วรปรับ ปรุ งในแต่ล ะ
กระบวนการ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้นาข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ DIA มาปรับปรุ งเพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพระบบการควบคุมภายในของ
บริ ษทั ฯ สาหรับแต่ละกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯมีลกั ษณะเป็ นความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเนื่องจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินโดยเงื่อนไขของการทารายการเป็ นไปเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั กล่าวคือ
อัตราดอกเบี้ยใช้อตั ราดอกเบี้ยตามต้นทุนของเงินทุนของผูใ้ ห้กรู้ วมทั้งผูใ้ ห้กมู้ ิได้มีการคิดค่าใช้จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่ม
รายการระหว่างกันซึ่ งเป็ นความช่วยเหลือทางการเงินหลักดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯรวมทั้ง
ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯเรื่ องหลักเกณฑ์วิธีการและการเปิ ดเผยรายการเกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
จดทะเบียน
12.2 มาตรการหรื อขั้นตอนในการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ พยายามให้มีรายการที่เกี่ยวโยงกันให้นอ้ ยที่สุดหรื อหลีกเลี่ยงการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รายการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้เมื่อ บริ ษทั ฯ ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ เมื่อถึงกาหนด ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ มีการเข้าทารายการ
ระหว่างกัน (บริ ษทั ฯ มีมาตรการการอนุมตั ิการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน) ตามมติที่ประชุมกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552
อนุมตั ิให้รายการระหว่างกัน/รายการเกี่ยวโยงกัน ของบริ ษทั ฯ ต้องปฎิบตั ิดงั นี้
1. การให้ หรื อ รับ ความช่ วยเหลือทางการเงิน ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวโยงกัน
จานวนเงิน (1)
ขั้นตอน
1.1 ตั้งแต่ 1 บาท ถึงน้อยกว่า 20 ล้านบาท (ต่อคราว)
- เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ทันที
(ประมาณ 1 ถึง 570,000.-เหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐ)
- ส่งเรื่ องให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
1.2 ตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป (ต่อคราว)
- เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ที
( ประมาณ 570,000.-เหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐ)
- ส่งเรื่ องให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
- ส่งเรื่ องให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่ออนุมตั ิ

และ
และ
และ

2. การสั่งซื้อสินค้าหรื อบริการ หรื อเข้าทาสัญญาซื้อขาย สัญญาบริการ สัญญาเข้าร่ วมทุน สัญญาตัวแทน ฯลฯ
จานวนเงิน (1) (2)
ขั้นตอน
2.1 ตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท
- เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ ทันที
และ
(ประมาณ28,000.-ถึง 570,000.-เหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐ) - อาจจะต้องเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิดว้ ยในบางกรณี
เช่น ไม่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ ไป (ยกเว้นเช่าอสังหาฯไม่เกิน 3 ปี )หรื อเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ / บริ การ
2.2 ตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป
- เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ทนั ที
และ
(ประมาณ 570,000.-เหรี ยญดอลล่าร์สหรัฐ)- ส่งเรื่ องให้ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมตั ิ
และ
- อาจจะต้องเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่ออนุมตั ิดว้ ยในบางกรณี เช่น ไม่มี
เงื่อนไขการค้าทัว่ ไป หรื อ เกี่ยวกับสิ นทรัพย์ / บริ การ
(1)
(2)

เป็ นจำนวนเงินที่อ้ำงอิงจำกงบกำรเงินของกิจกำร และหรื อข้อกำหนดของตลำดหลักทรั พย์ฯ ซึ่ งอำจเปลี่ยนแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม
ยกเว้ นรำยกำรธุรกิจปกติ เช่ น ซื ้อวัตถุดิบ ซื ้อวัสดุใช้ ไปในกระบวนกำรผลิต ซื ้อ-ขำย สิ นค้ ำคงเหลือ ฯลฯ
ไม่จำเป็ นต้ องแจ้ งหรื อส่ งรำยงำนให้ ทรำบ แต่ ถ้าเป็ นการทารายการต่ อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จะต้ องมีเงื่อนไขการค้ าทั่วไปด้ วย มิฉะนั้นต้ องปฏิบัติ
ตำมขั้นตอนข้อ 2.1 หรื อ 2.2 ไม่ว่ำจะมีมูลค่ ำเท่ ำไรก็ตำม
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ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสี ยงในรายการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนอกจากนี้ รายการระหว่างกันต่างๆ ต้องได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ด้วย รายการระหว่างกัน / รายการเกี่ยวโยง ซึ่งเข้าข่ายต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย จะได้รับการรายงานตามเกณฑ์และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิ ดเผยรายการเกี่ยวโยงกันของบริ ษทั จด
ทะเบียน
12.3 การทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทย่อย
12.3.1รายการธุรกิจปกติ หรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการบริ หารจัดการให้บริ ษทั ย่อย และมีค่าใช้จ่ายจากการจ้างบริ ษทั ย่อยดาเนินการบดย่อยหิน สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
หน่วย : บาท

รายการ

รายได้ค่า
บริ หาร
รายจ่ายค่าจ้าง
ย่อยหิน

บริษัท
ชลสิน
จากัด

1,200,000.00

บริษัท
สกายคลิฟฟ์
จากัด

บริษัท
ทรัพยากร
สมุทร จากัด

240,000.00

บริษัท
89 แคปริ
คอร์ น
ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด
240,000.00

บริษัท
ทีเอชแอล
พาวเวอร์
จากัด
100,000.00

บริษัท
สวัสดีเอ็นเนอร์
ยี่ โฮลดิง้

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผล

จากัด

100,000.00

-

ค่าบริ การกาหนดตามสัญญา
และมีความเหมาะสมเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับราคาตลาด
ค่าบริ การกาหนดตามสัญญา
และมีความเหมาะสมเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับราคาตลาด

12.3.2 รายการเช่ าหรื อให้ เช่ าอสังหาริมทรัพย์
บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการให้บริ ษทั ย่อยเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็ นที่ทางาน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
หน่วย : บาท
รายการ

บริษัท ชลสิ น จากัด

บริษัท สกายคลิฟฟ์
จากัด

บริษัท เพียวเนอร์ จี้
จากัด

บริษัท สวัสดีเอ็น
เนอร์ ยี่โฮลดิง้ จากัด

บริษัท ทีเอชแอล
พาวเวอร์ จากัด

บริษัท 89 แคปริคอร์ น
ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

รายได้ค่าเช่า
พื้นที่

127,200.00

1,028,400.00

25,600.00

24,000.00

24,000.00

420,000.00

ราคาค่าเช่าพื้นที่ตามสัญญาเช่า มีความเหมาะสมเมื่อเปรี ยบเทียบกับราคาตลาด
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12.3.3รายการให้ หรื อรับความช่ วยเหลือทางการเงิน
รายการที่ เกี่ ยวโยงกันโดยส่ วนใหญ่เป็ นการให้ กู้ยืมเงิน ระยะยาวแก่บ ริ ษทั ย่อยและกู้ยืมเงิ น ระยะยาวจากบริ ษัทย่อย โดยมี
สัญญาและข้อตกลงระหว่างกันในประเด็นหลักๆดังนี้
ลักษณะของสัญญา
: เงินกูร้ ะยะยาว
เหตุผลของการกูย้ ืม
: เพื่อจัดสรรเงินทุนสาหรับโครงการของบริ ษทั ย่อย
อัตราดอกเบี้ย
: คิดที่อตั ราต้นทุนเฉลี่ยของดอกเบี้ยธนาคาร
การเปิ ดเผยข้อมูล
: มีการรายงานไปยังตลาดหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้นตามรายการที่เกิดขึ้นทั้งรายไตรมาส
และประจาปี
การอนุมตั ิดาเนินการ
: มีการสอบทานจากผูส้ อบบัญชี, ที่ปรึ กษากฎหมาย, คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการ บริ ษทั ฯ ซึ่งเห็นสมควรว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ
สอดคล้องกับการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
รายการ

บริษัท 89 แค
ปริคอร์ น

บริษัท ชลสิ น
จากัด

บริษัท ทีเอชแอล
พาวเวอร์ จากัด

บริษัท สวัสดี เอ็น
เนอร์ ยี่ โฮลดิง้
จากัด

บริษัท
เพียวเนอร์ จี้
จากัด

บริษัท
สกายคลิฟฟ์
จากัด

บริษัท ทรัพยากร
สมุทร จากัด

ยอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
เงินต้น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
สารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ความสัมพันธ์/เกี่ยวโยง

63,132.80
14,925,000.0
84,713.11
ไม่มี
สกายคลิฟฟ์ ถือ
หุ้น 99.90%

มีกรรมการ
และผูถ้ ือหุ้น
ร่ วมกัน

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

71,013,169.59
1,975,167.72
2,661,000.00

1,284,000.00
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ถือหุ้น 88.19%
มีกรรมการและผู ้
ถือหุ้นร่ วมกัน

ถือหุ้น 98.00%
มีกรรมการและ
ผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน

ถือหุ้น 58.80%
มีกรรมการและ
ผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน

ถือหุ้น 100%
มีกรรมการ
และผูถ้ ือหุ้น
ร่ วมกัน

ถือ 94.99%
มีกรรมการและ
ผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน

ถือหุ้น 99.99%
มีกรรมการและผู ้
ถือหุ้นร่ วมกัน
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12.4นโยบายหรื อแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษทั ฯมีนโยบายในการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯที่ผ่านมาบริ ษทั ฯมีรายการระหว่างกันเฉพาะกรณี ที่มี
ความจาเป็ นเท่านั้นกล่าวคือการรับความช่วยเหลือทางการเงินในอนาคตบริ ษทั ไม่มีนโยบายที่จะทารายการระหว่างกันเว้นแต่เฉพาะรายการที่เข้าข่าย
มีเหตุจาเป็ นเท่านั้นซึ่งรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็ นรายการที่ดาเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิมไม่มีรายการใดเป็ นพิเศษไม่มีการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั บริ ษทั ย่อยบริ ษัทร่ วมบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องและผูถ้ ือหุ้น ส่ วนนโยบายการกาหนดราคาระหว่างบริ ษทั กับกิจการที่
เกี่ยวข้องกันกาหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กาหนดให้กบั บุคคล/กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
การเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันจะเป็ นไปตามระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยรวมทั้งเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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รายงานทางการเงิน
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย และของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้นสุ ดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่ม
บริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดย สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี ปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ มีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้ ค่าบริ การรั บจ้ างขุดเหมืองในต่ างประเทศ : ตามที่ปรากฏในงบกาไรขาดทุน กลุ่มบริ ษทั แสดงรายได้รวมในงบการเงิน
รวม เป็ นจานวนเงิน 396.00 ล้านบาท และกาไรสุ ทธิ เป็ นจานวนเงิน 84.12 ล้านบาท ซึ่ งเกิดจากรายได้ค่าบริ การรับจ้างขุดเหมืองใน
ต่างประเทศ เป็ นจานวนเงิน 246.04 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ค่าบริ การเป็ นรายการที่มีนยั สาคัญต่อผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
และเป็ นธุรกรรมที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงระบุว่า การรับรู ้รายได้ค่าบริ การดังกล่าว เป็ นเรื่ องที่มีนยั สาคัญ ซึ่ งต้องให้
ความสนใจเป็ นพิเศษในการตรวจสอบ
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วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่ องดังกล่าวมีดงั นี้
การรั บรู้ รายได้ ค่าบริ การรั บจ้ างขุดเหมืองในต่ างประเทศ
ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู ้รายได้ค่าบริ การดังกล่าว และตรวจสอบ
เนื้ อหาสาระโดยการสุ่ มตัวอย่างรายการรายได้จากการให้บริ การที่ เกิ ดขึ้นในระหว่างปี และช่ วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อ
ตรวจสอบกับเอกสารประกอบรายการที่เกี่ยวข้อง และสอบทานใบลดหนี้ที่บริ ษทั ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ประกอบกับ
ได้วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบความผิ ดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ค่าบริ การตลอด
รอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทาผ่านใบสาคัญทัว่ ไป
เรื่ องอื่น
งบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ท่านอื่นในสานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 29
กุมภาพันธ์ 2563 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่แสดงเปรี ยบเทียบเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินดังกล่าว ข้าพเจ้า
ไม่ได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจาปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่ งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบ
บัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่ อมัน่ ต่อ
ข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสาร
เรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โ ดยถูกต้อ งตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการ
ดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อ ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามี สาระสาคัญ เมื่ อคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจาก
การทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริ ง หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ ได้รับ สรุ ปว่ามี ความไม่ แน่ นอนที่ มี สาระสาคัญที่ เกี่ ยวกับเหตุการณ์ ห รื อ สถานการณ์ ที่ อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ เ กิ ดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้าการ
เปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้ กลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง

•

ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรื อไม่

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ น รวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดู แล และการปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ และประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้คารับ รองแก่ผูม้ ีห น้า ที่ใ นการกากับ ดู แ ลว่า ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ัติ ต ามข้อ กาหนดจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อ สารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการก ากับดู แ ลเกี่ ย วกับความสั ม พันธ์ท้ ังหมดตลอดจนเรื่ องอื่ นซึ่ งข้า พเจ้าเชื่ อ ว่ ามี เหตุ ผ ลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ น
อิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญมากที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปี ปัจจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว

(นายชัยยุทธ อังศุวิทยา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3885

สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 28 มิถุนายน 2564
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ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

95

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

96

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

97

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

98

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

99

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

100

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

101

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

102

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

103

รายงานประจาปี 2563
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บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.

ข้ อมูลทั่วไป
1.1 เรื่ องทั่วไป

บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จากัด ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2519
ต่อมา บริ ษทั ฯได้จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจ ากัด เมื่ อวันที่ 6
มิถุนายน 2537 ที่อยู่ของสานักงานแห่งใหญ่คือ เลขที่ 252/11 อาคารสานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 7 ถนนรัชดาภิเษก เขต
ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยและต่างประเทศโดยดาเนิ นธุ รกิจหลักในการทา
เหมืองแร่ เหมืองหิน พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ รับจ้างขุดแร่ ขายสิ นแร่ และผลิต/จาหน่ายพลังงานไฟฟ้าทดแทน
1.2

การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทา
ให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ ง
ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนินธุรกิจ ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ติดตามความคืบหน้า
ของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่
อาจเกิ ดขึ้นอย่า งต่ อเนื่ อง ทั้ง นี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุ ลยพิ นิจในประเด็นต่ าง ๆ เมื่ อ สถานการณ์ มีการ
เปลี่ยนแปลง

1.3 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรวมถึงการตีความหมายและแนวปฏิบตั ิการบัญชีที่ประกาศโดยสภาวิชาชี พ
บัญชี ในพระราชูปถัมภ์ โดยได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทาขึ้นตามแบบ
กาหนดรายการย่อ ที่ ต้อ งมี ใ นงบการเงิ นสาหรั บ บริ ษทั มหาชนจากัด ที่ กาหนดโดยประกาศกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทาขึ้นจากงบการเงินที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความใน
สองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
งบการเงินรวมจัดทาขึ้นโดยรวมงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งจัดทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน หลังจากตัดยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่มี
นัยสาคัญออกแล้ว โดยบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้ ;
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อัตราร้อยละของการ
ถือหุ้นโดยบริ ษทั ฯ
ณ วันที่
31 ธ.ค
31 ธ.ค.
2563
2562

ลักษณะธุรกิจ

อัตราร้อยละของ
ยอดสิ นทรัพย์ของ
ยอดรายได้ของบริ ษทั
บริ ษทั ย่อยที่รวมอยูใ่ น
ที่รวมอยูใ่ ย่นงบการเงิ
น
อย
งบการเงินรวม
สาหรั
รวมบปี
ณ วันที่
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธ.ค
31 ธ.ค
31 ธ.ค
31 ธ.ค
2563
2562
2563
2562

บริ ษทั สกายคลิฟฟ์
จากัด
บริ ษทั ชลสิ น จากัด

94.99

94.99

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

3.19

3.98

0.19

0.01

88.19

88.19

ดาเนินงานย่อยหินใน
เหมืองหินแอนดีไซต์
ในพื้นที่ประทานบัตร
ของบริ ษทั ฯ

5.79

6.13

(0.04)

11.93

บริ ษทั ทรัพยากร
สมุทร จากัด

99.99

99.99

สารวจแหล่งแร่ ดีบุก
ในทะเลน้ าลึก

0.20

0.22

-

-

94.91

94.91

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

13.88

14.53

1.63

5.21

-

98.00

ผลิตและขายไฟฟ้า
ทดแทน

-

0.23

(0.67)

0.02

-

58.80

ผลิตและขายไฟฟ้า
ทดแทน

-

14.11

16.47

7.49

บริ ษทั ทีเอชแอล
เมียนมา จากัด

100.00

100.00

เหมืองแร่ และพลังงาน

0.01

0.01

-

-

บริ ษทั เพียวเนอร์จ้ ี จากัด

100.00

-

ผลิตและขายไฟฟ้า
ทดแทน

3.17

-

0.15

-

บริ ษทั 89 แคปริ คอร์นดีเวลลอปเมนท์
(บริ
ษ
ท
ั
จากัด ย่อยทางอ้อม)
บริ ษทั ทีเอชแอล **
พาวเวอร์ จากัด
บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่
โฮลดิง้ จากัด**
(บริ ษทั ย่อยทางอ้อม)

**เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาขายเงินลงทุน ในบริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด (และบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮ
ลดิ้ง จากัด ทางอ้อม) ให้แก่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยกาหนดให้โอนอานาจควบคุมของบริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด (และ
บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด ทางอ้อม) ในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ดังนั้นในการนาเสนองบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31
ธันวาคม 2563 จึงได้รวมผลการดาเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในงบกาไรขาดทุนรวม และ ตัด
รายการสิ นทรัพย์ หนี้สินและส่วนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด ของบริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด และ บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด ออก
จากงบแสดงฐานะการเงินรวม ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป
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1.4 การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
1.4.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ ง และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการ
อธิ บายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี และการให้แ นวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(1)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่ องมื อทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7

การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9

เครื่ องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32

การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19

การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ ( Business Model) หลักการ
เกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างเป็ นสาระสาคัญ
เมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
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(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง
สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการของ การรับรู ้
รายการการวัด มูล ค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อ มูล ของสัญ ญาเช่ าและกาหนดให้ผูเ้ ช่ ารั บรู ้
สิ นทรัพย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์
อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของ การนา
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับนี้ ม าถื อปฏิ บัติครั้ ง แรกโดยปรั บปรุ งกับก าไรสะสม ณ วัน ที่ 1
มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่ แสดงเปรี ยบเทียบ ซึ่ งมีผลกระทบต่องบการเงิ น
ตามที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
(3) แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สายพันธุ์ใหม่ ( COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธี ปฏิบตั ิทางบัญชีในช่วงเวลาที่ยงั มีความ
ไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ดงั กล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้สาหรั บการจัดทางบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ที่ มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายในช่ วงเวลา
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดงั ต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่นาสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
36 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
- พิจารณาให้น้ าหนักของข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 เป็ นน้ าหนักที่นอ้ ยในเทคนิคการประเมิน

มูลค่ายุติธรรมของข้อมูลระดับ 2 หรื อ ข้อมูลระดับ 3 สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินเฉพาะที่เป็ นตราสารหนี้
ตามนิ ยามของตราสารหนี้ ที่ระบุไว้ใน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือ
ทางการเงิน
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1.4.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่ยังไม่ มีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ
บัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2564 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
ฉบับที่

8 เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 6 เรื่ อง การสารวจและการประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 19 เรื่ อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 22 เรื่ อง รายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและสิ่ งตอบแทนรับจ่ายล่วงหน้า
ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 34,
ฉบับที่ 37, ฉบับที่ 38, มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3, ฉบับที่ 7 ,ฉบับที่ 9 จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญ ต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ ส่วนมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐาน การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินอืน่ ๆ ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ
กลุ่มบริ ษทั ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
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1.5 นโยบายการบัญชีที่สาคัญ

บริ ษทั ฯ มีนโยบายการบัญชีที่สาคัญสรุ ปได้ดงั นี้;
1.5.1 บริ ษท
ั ฯ บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ก) รายได้จากการให้บริ การ จะบันทึกเป็ นรายได้โดยพิจารณาถึง ขั้นความสาเร็ จของงาน
ข) รายได้จากการขายจะบัน ทึ ก เป็ นรายได้เ มื่ อ ได้โ อนอ านาจควบคุ ม ในสิ น ค้า ให้ แ ก่ ลู ก ค้า แล้ว กล่ า วคื อ
เมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้า ยกเว้นกรณี ที่เป็ นรายได้จากการขายสิ นค้าที่รับจ้างผลิตตามคาสั่งที่กาหนดเป็ นพิเศษ
ของลูกค้า จะรับรู ้รายได้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็ จของงาน
ค) ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
ง) เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล
1.5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสด และเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ และกระแสรายวัน
และเงินฝากประจาไม่เกิน 3 เดือน ที่ไม่ติดภาระค้ าประกัน
1.5.3 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุน (วิธีถวั เฉลี่ย) หรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
1.5.4

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั แสดงวิธีราคาทุน บริ ษทั ฯ ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนโดย
พิจารณาจากมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี (Net Book Value) และปัจจัยอื่นประกอบ

1.5.5

การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี สาหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ื อเมื่อการควบคุมถูกโอนไปยังกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นในกรณี ที่
เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ในผลตอบแทนที่ผนั แปรจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น
และมี ความสามารถในการใช้อานาจเหนื อกิ จการนั้น ทาให้เกิดผลกระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนของกลุ่ม
บริ ษทั วันที่ซ้ื อกิจการคือวันที่อานาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผูซ้ ้ื อ การกาหนดวันที่ซ้ื อกิจการและการ
ระบุเกี่ยวกับการโอนอานาจควบคุมจากฝ่ ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในการรวมธุ รกิจที่ดาเนิ นการสาเร็ จจากการทยอยซื้ อ กลุ่มบริ ษทั ต้องวัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ผซู ้ ้ื อถืออยู่ในผูถ้ ูกซื้ อ
ก่อนหน้าการรวมธุ รกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ และรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นในงบกาไร
ขาดทุน
บริ ษทั ฯ รับรู ้ค่าความนิยม ณ วันที่ซ้ือโดย
- มูลค่ายุติธรรมของสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ บวก
- มูลค่าของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ของผูถ้ ูกซื้อ บวก
- มูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อของส่ วนได้เสี ยที่ผูซ้ ้ื อถืออยู่ก่อนการรวมธุ รกิ จ (หากเป็ นการรวม
ธุรกิจที่ดาเนินการสาเร็ จจากการทยอยซื้อ หัก
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- มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมา
เมื่อรวมสุ ทธิขา้ งต้นเป็ นผลบวก บริ ษทั ฯ จะบันทึกเป็ นค่าความนิยม ถ้าผลรวมสุ ทธิขา้ งต้นเป็ นยอดติดลบจะบันทึก
เป็ นกาไรจากการซื้อทันทีในงบกาไรขาดทุน
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริ ษทั ที่ถูกซื้ อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู ้เป็ นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ซึ่ ง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ
ณ วันซื้อส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในบริ ษทั ที่ถูกซื้ อวัดมูลค่าตามมูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อ
ตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมนั้น
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริ ษทั ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็ นผลมาจากการรวมธุรกิจ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เช่น
ค่าที่ปรึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึ กษาอื่นๆ เป็ นต้น
1.5.6

รายจ่ายในโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์รอตัดบัญชี
รายจ่ายในโครงการเหมืองหิ นแอนดีไซต์รอตัดบัญชี ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการยื่นขอประทานบัตรเหมืองหิ น
ค่าธรรมเนียมที่ปรึ กษาโครงการ และค่าใช้จ่ายในการสารวจและพัฒนา ตัดบัญชีโดยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 25 ปี

1.5.7

รายจ่ายในโครงการรับจ้างขุดแร่ ดีบุกในประเทศเมียนมาร์ รอตัดบั ญชี รายจ่ายในโครงการรับจ้างขุดแร่ ดีบุกใน
ประเทศเมียนมาร์ รอตัดบัญชีประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดเตรี ยมพื้นที่ ปรับพื้นที่เพื่อการบริ หารเหมืองแร่ ตาม
สัญญา ตัดบัญชีโดยวิธีเส้นตรงเป็ นระยะเวลา 11 ปี

1.5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงในราคาทุน
อาคารและอุปกรณ์ แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคา คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั นี้
ปี
ส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคาร อาคารชัว่ คราว
ค่าอุปกรณ์เครื่ องจักร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
อื่น ๆ

10
10 - 20

25
3 - 10
5 - 15
5
5 -10

1.5.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซอฟแวร์ คอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนสุ ทธิ จากค่าตัดจาหน่ายสะสม และตัดจาหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ใช้งานโดยประมาณเป็ นเวลา 3 ปี
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1.5.10 สัญญาเช่า

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่เริ่ มสัญญา กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อโดยสัญญาเช่าจะ
เป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็ นการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้
สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทที่เป็ นผู้เช่ า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก สาหรับสัญญาเช่า ที่ก่อนหน้าจัดประเภทเป็ น
สัญญาเช่าดาเนิ นงาน เรื่ องสัญญาเช่า ผูเ้ ช่าต้องวัดมูลค่าสิ นทรัพย์สิทธิ การเป็ นรายสัญญา โดยเลือกวิธี จา นวน
เท่ากับหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุ งด้วยจานวนเงินของการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายล่วงหน้าหรื อค้างจ่ายซึ่ ง
เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินก่อนวันที่นามาปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่า
เสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่า
เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผลหรื อก่อน
วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
หากกลุ่มบริ ษทั ไม่มีความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิง จะถูกโอนให้แก่กลุ่ม
บริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จะถูกคิดค่าเสื่ อมราคาโดยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่า
เริ่ มมีผลจนถึงวันสิ้นสุ ดของอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้หรื อวันสิ้นสุ ดอายุสัญญาเช่าแล้วแต่วนั
ใดจะเกิดขึ้นก่อน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงิน ที่ตอ้ งจ่ายตาม
สัญญาเช่ า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยตามนัยของสัญญาเช่ าหรื ออัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั
หลังจากวันที่ สัญญาเช่ าเริ่ มมี ผล มูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สินตามสัญญาเช่ าจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจาก
หนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชาระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชี
ของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
การจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

- การจ่ายชาระคงที่ (รวมถึง การจ่ายชาระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าใดๆ
- การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนีหรื ออัตรา ซึ่ งการวัดมูลค่าเริ่ มแรกใช้ดชั นีหรื ออัตรา ณ วันที่สัญญาเช่า
เริ่ มมีผล

- จานวนเงินที่คาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชาระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
- ราคาใช้สิทธิของสิ ทธิเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผเู ้ ช่าจะใช้สิทธิเลือกนั้น
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- การจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ ช่าจะใช้สิทธิเลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล หรื อ
สัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
การถือปฏิบตั ิครั้งแรก
กลุ่มบริ ษทั นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก โดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่
ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- สัญญาเช่ าการเงิน
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า ถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่า
ปัจจุบนั สุ ทธิของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า หัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุน ตลอดอายุข อง
สัญญาเช่า หากไม่มีความแน่ นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผูเ้ ช่าจะเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์เมื่ออายุ สัญญาเช่าสิ้นสุ ดลง
ผูเ้ ช่าต้องตัดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ให้หมดภายในอายุสัญญาเช่าหรื ออายุการให้ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะสั้น
กว่า
- สัญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็ นของผูใ้ ห้เช่าจะถูกจัดเป็ นสัญญาเช่า
ดาเนินงาน โดยบริ ษทั จะบันทึกการจ่ายชาระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอด
ระยะเวลาของอายุของการเช่า
1.5.11 รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ บันทึกบัญชีเป็ นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ส่วนยอด
คงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นปี แปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนถัว
เฉลี่ยที่ธนาคารพาณิ ชย์รับซื้อและขาย ณ วันนั้น ตามลาดับ กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าว ได้รวมอยูใ่ นงบ
กาไรขาดทุน
1.5.12 เครื่ องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้าวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สาหรับตราสารทุนที่มีวตั ถุประสงค์อื่น วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน หรื อ ผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น กรณี ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลกาไร (ขาดทุน) สะสมจากการวัด
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะไม่ถูกจัดประเภทไปยังกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
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หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
ตราสารอนุพนั ธ์จดั ประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ประเมิ นข้อมูลคาดการณ์ อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ด ขึ้ น ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีทวั่ ไป (General approach)
หรื อวิธีการอย่างง่าย ( Simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ขึ้นอยู่กับความเป็ น
สาระสาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต
การถือปฏิบัติครั้งแรก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่างเป็ นสาระสาคัญเมื่อนามา
ถือปฏิบตั ิต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
1.5.13 ผลประโยชน์พนักงาน

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชี พ และ
ผลประโยชน์อื่นๆ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในส่วน
ของกาไรขาดทุนตลอดอายุการทางานของพนักงาน ภาระผูกพันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงานนี้คานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริ งนั้นอาจแตกต่างไปจากที่
ประมาณไว้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้กาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่เกิดขึ้นในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยแสดงเจตนาผูกพันอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการ
เลิกจ้างและไม่มีความเป็ นไปได้ที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็ นทางการทั้งการเลิกจ้างก่อนวันเกษียณตามปกติ
หรื อการสนับสนุนการออกจากงานโดยสมัครใจ
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ท้งั จานวนในงบกาไรขาดทุนทันทีที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการแก้ไขโครงการ
หรื อลดขนาดโครงการ หรื อเมื่อรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง หรื อผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
1.5.14 ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้โดยคานวณจากกาไรสุ ทธิทางภาษีตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายหรื อรับชาระโดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี
โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวข้อง
กับรายการในปี ก่อนๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึก โดยคานวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน และจานวนที่ ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรั บรู ้ เมื่ อเกิ ดจากผล
แตกต่างชัว่ คราว การรับรู ้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรกซึ่ งเป็ นรายการที่ไม่ใช่
การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาไรทางบัญชีหรื อกาไรทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย และกิจการร่ วมค้า หากเป็ นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้ ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราว เมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่
ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีจะหักกลบรายการได้ต่อเมื่อ มีสิทธิ ตามกฎหมายที่จะหักกลบรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้
ปั จจุบนั ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการเรี ยกเก็บภาษีเงินได้จากหน่ วยงานจัดเก็บภาษีเดียวกันและเป็ นหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อ
หน่วยภาษีต่างกัน แต่มีความตั้งใจที่จะชาระโดยการสุ ทธิหนี้สินภาษีเงินได้ปัจจุบนั และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
โดยการหักกลบหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่า กาไรเพื่อเสี ยภาษีใน
อนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
1.5.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หารอาจต้องใช้ดุลยพินิจ และการประมาณ
การผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุน้ ีผลที่เกิดขึ้นจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณ
การไว้
การประมาณการและใช้ดุลยพินิจ ได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ใน
อดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
การใช้ดุลยพินิจและประมาณการที่สาคัญ มีดงั นี้
1.

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือโดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับนั้น พิจารณาจาก
ราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้านั้น

2.

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเมื่อฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญและเป็ นระยะเวลานาน หรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการ
ด้อ ยค่ า การที่ จ ะสรุ ป ว่ า เงิ น ลงทุ น ดัง กล่ า วได้ล ดลงอย่ า งมี ส าระส าคัญ เป็ นระยะเวลานานหรื อ ไม่ น้ ัน
จาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
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3.

คดีฟ้องร้อง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจ
ในการประเมินผลของแต่ละคดีที่ถูกฟ้องร้อง และเชื่อมัน่ ว่าคดีใดจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึก
ประมาณการหนี้สินของคดีดงั กล่าวนั้น ณ วันที่ในงบการเงิน

1.5.16 กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน) สาหรั บปี ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่ วง
น้ าหนักที่ออกจาหน่ายแล้ว
2. การดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2.1 บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

ก. ตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (ตลท.) แจ้ งดาเนินการกับบริษัทฯ กรณีบริษัทเข้ าข่ ายต้ องปรับปรุ งฐานะการเงิน
และการดาเนินงาน
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( “ตลท”) ได้กาหนดให้บริ ษทั ฯ เข้าข่ายต้องปรับปรุ งฐานะการเงินและ การ
ดาเนิ นงาน ระยะที่ 1 (NC ระยะที่ 1) พร้อมทั้งขึ้นเครื่ องหมาย NC (Non-compliance) ตั้งแต่วนั ที่ 9 ธันวาคม 2554 และ
ยังคงขึ้นเครื่ องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตลท. ได้ให้เวลาบริ ษทั ฯ ปรับปรุ งฐานะ
การเงินและการดาเนินงานเป็ นเวลา 3 ปี
ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาหนดระยะเวลาการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเป็ น
2 ช่วง คือ (1) ช่วงดาเนินการแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไป และ (2) ช่วงดาเนินการให้มีคุณสมบัติ เพื่อกลับมาซื้อขาย
ได้ (Resume Stage)
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขยายระยะเวลาการแก้ไขพ้นเหตุ เพิกถอนออกไปถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2560 ต่อมา บริ ษทั ฯ ได้ขอขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี ซึ่ งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขยาย
ระยะเวลาการแก้ไขพ้นเหตุเพิกถอนออกไปถึ งวันที่ 31 มี นาคม 2561 และเมื่ อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้ประกาศให้ บริ ษ ัทฯ อยู่ในกลุ่มบริ ษทั ที่แก้ไขเหตุเพิกถอนได้แล้ว และให้เข้าสู่ ช่วง
ดาเนิ นการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขาย ( Resume Stage) โดยให้เวลาดาเนิ นการในขั้นตอนดังกล่าวจนถึ ง 31
มี นาคม 2563 ต่อมาวันที่ 2 เมษายน 2563 ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ได้แจ้งให้เวลาแก่ บริ ษทั ฯ ในการ
ดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2564 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นหนังสื อถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อขอ
ขยายระยะเวลาดาเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้ อขาย ต่อมาเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้แจ้งขยายระยะเวลาดาเนินการไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
ข.การฟื้ นฟูกิจการบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ”) ตามคาร้องของบริ ษทั ฯ โดยศาลล้มละลายกลางได้ต้งั บริ ษทั เป็ นผูท้ าแผน
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และวันที่ 28 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ชาระเงินงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ถึง งวดที่ 5 ให้แก่เจ้าหนี้
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการฯ ทุกรายทุกกลุ่มซึ่งถือได้ว่าเป็ นการชาระหนี้เสร็ จสิ้นตามแผนฟื้ นฟูกิจการฯ
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เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ยื่นคาร้องขอยกเลิกการฟื้ นฟูกิจตามพระราชบัญญัติลม้ ละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา
90/70 วรรคแรก ศาลได้ไต่สวนคาร้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ศาลล้มละลายกลางมี คาสั่งให้
ยกเลิกการฟื้ นฟูกิจของบริ ษทั ฯ มีผลให้ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีอานาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของ บริ ษทั ฯ ต่อไป
และให้ยกคาร้องอื่นๆ ที่คา้ งในศาลล้มละลายกลางทั้งหมด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวนเงินที่บริ ษทั ฯ ได้วางต่อสานักงานวางทรัพย์ กรมบังคับคดี มีจานวนเงิน 333.46 ล้าน
บาท เท่ากับจานวนเงินสู งสุ ดที่เจ้าหนี้อีก 1 รายยื่นขอรับชาระหนี้ซ่ ึ งยังรอการพิจารณาของศาล ในจานวนเงินที่เจ้าหนี้
พึงได้รับ และหากผลที่สุด เจ้าหนี้ได้รับชาระเงินไม่เต็มตามจานวนเงินที่บริ ษทั ฯ ได้วางไว้ ส่ วนที่เหลือ บริ ษทั ฯจะ
ได้รับการเงินคืนและจะบันทึกรับรู ้เป็ นกาไรจากการฟื้ นฟูกิจการ
2.2 บริษัท สกายคลิฟฟ์ จากัด
“สกายคลิฟฟ์ ” จดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2533 ดาเนิ นธุ รกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ “สกายคลิฟฟ์ ” ได้ศึกษา

วางแผนธุ รกิจในการลงทุนอสังหาริ มทรัพย์ และได้พิจารณารายละเอียดโครงการจัดสรรที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
โดยคานึงถึงความเหมาะสมในการทาธุรกิจ จึงได้ลงทุนใน บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ในสัดส่วน
การถือหุ้นร้อยละ 99.90 เป็ นเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 317.53 ล้านบาท
2.3 บริษัท 89 แคปริคอร์ น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
“89 แคปริ ค อร์ น ดี เ วลลอปเมนท์ ” จดทะเบี ยนเมื่ อวัน ที่ 26 กรกฎาคม 2555 ด าเนิ น ธุ รกิ จ พัฒนา อสัง หาริ มทรั พย์

สานักงานใหญ่ต้งั อยูท่ ี่เลขที่ 15 ถนนปฏิพทั ธิ์ ตาบลตลาดเหนือ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการทาโครงการที่มีชื่อว่า “THE BAY” ที่จงั หวัดภูเก็ต ซึ่ งเป็ นโครงการอาคารพาณิ ชย์และบ้านแฝด
จานวน 2 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 405.28 ล้านบาท โดยเริ่ มส่งมอบในเดือน มิถุนายน 2558
ณ 31 ธันวาคม 2563 ได้ส่งมอบโครงการแล้วคิดเป็ นร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติให้บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเมนท์
จากัด ดาเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั โดยลดมูลค่าหุน้ จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็ น หุ้นละ 97 บาท ทาให้ทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 315,000,000 บาท ลดลงเหลือ 305,550,000 บาท สาหรับวัตถุประสงค์ในการลดทุนเพื่อโอนส่วนเกิน
ทุนและการลดทุนไปชดเชยขาดทุนสะสม และบริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ได้ดาเนินการจดทะเบียน
ลดทุนแล้วเสร็ จ เมื่อวันที่ 18 มิถนุ ายน 2563
2.4 บริษัท ทรัพยากรสมุทร จากัด
“ทรัพยากรสมุทร” จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2524 ดาเนินธุรกิจเหมืองแร่ ดีบุกในทะเลได้ยื่นคาขอประทานบัตร

เหมืองแร่ ดีบุกขนาดใหญ่นอกชายฝั่งทะเลอันดามัน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร่
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5 ในขณะนี้มีขอ้ พิพาทระหว่างบริ ษทั ฯ (ทุ่งคา) กับอดีตกรรมการ (นายโรนัลด์
อึ้ง วาย ชอย) และบริ ษทั ที่เคยเกี่ยวข้องกัน (สิ นธนาโฮลดิ้งส์ และ ซีโน แพค ดิเวลลอปเม้นท์) รวมสามราย ในประเด็น
สิ ทธิของใบหุ้นของ “ทรัพยากรสมุทร”
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2.5 บริษัท ชลสิน จากัด
“ชลสิ น” จดทะเบียนเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2527 เพื่อดาเนินธุรกิจเหมืองแร่ ทองคา ที่ตาบลโต๊ะโม๊ะ อาเภอสุ คีริน จังหวัด

นราธิ วาส ต่อมาเนื่องจากต้นทุนในการทาเหมืองสู งขึ้น ประกอบกับเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ทาให้กิจการเริ่ มไม่คมุ้
ค่าที่จะดาเนินการต่อ “ชลสิ น” จึงหยุดดาเนินการเหมืองทองคาดังกล่าว และได้คืนสิ ทธิ ในประทานบัตรให้แก่ภาครัฐ
แล้ว
ตั้งแต่หยุดดาเนินกิจการเหมืองทองคาโต๊ะโม๊ะ“ชลสิ น” ได้โอนย้ายเครื่ องจักรส่ วนสาคัญที่ใช้ในการบดย่อยหิ นจาก
เหมืองโต๊ะโม๊ะมายังเหมืองหินที่จงั หวัดสระบุรีของบริ ษทั ฯ ( “ทุ่งคา”) ปั จจุบนั “ชลสิ น” ดาเนินธุรกิจโรงงานย่อยหิน
ในจังหวัดสระบุรีโดยเป็ นผูร้ ับจ้างย่อยหินแอนดีไซต์ของบริ ษทั ฯ
2.6 บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด และบริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิง้ จากัด
บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์
“ทีเอชแอล พาวเวอร์ ” จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ดาเนินธุรกิจประกอบกิจการโรงงานผลิตและส่ ง

พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานขยะ เพื่อขายส่ งและขายปลีกให้แก่บุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล เอกชน รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าเป็ นต้น
ในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 บริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ใน
การดาเนินการซื้ อหุ้นในบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จากัด จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ในสัดส่ วนร้อยละ 60
ของทุนจดทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท)ในเดือน เมษายน 2562 บริ ษทั ฯได้ชาระเงินค่าหุ้นส่ วนที่เหลือ
จานวน 35 ล้านบาท และได้รับโอนหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว มีผลทาให้บริ ษทั ( “สวัสดี”) ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อย
(ทางอ้อม) ของบริ ษทั ฯ
บริษัท สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิง้ จากัด
บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จากัด (“สวัสดี”) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม 2556 ทุนจดทะเบียน 100 ล้าน
บาท ประกอบธุรกิจงานที่ปรึ กษาเกี่ยวกับระบบพลังงานทดแทน การก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 “สวัสดี” ได้ลงนามในสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เพื่อจาหน่ ายไฟฟ้า
ภายใต้โ ครงการผลิ ตไฟฟ้ า จากพลัง แสงอาทิ ต ย์ แบบติ ด ตั้ง บนพื้ น ดิ น ส าหรั บ หน่ ว ยงานราชการและสหกรณ์
ภาคการเกษตร พ.ศ.2560 (สหกรณ์การเกษตร พูนสุ ข จากัด จังหวัดชุมพร) โดยมีขนาดกาลังการผลิต ไม่เกิน 5 เมกะ
วัตต์ สถานที่ต้ งั โครงการอยู่ที่ อาเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ต่อมาวันที่ 13 ธันวาคม 2561 “สวัสดี” ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้ าจากคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน และเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สามารถจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิ ชย์ ( COD) และเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 “สวัสดี” ได้ผ่านการทดสอบคุณภาพไฟฟ้ าจาก
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค แล้ว “สวัสดี” ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2561 โดยคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการลงทุนได้ ออกบัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 61-0843-1-00-1-0 มีผลตั้งแต่วนั ที่ 12 มิถุนายน 2561 ประเภท
กิจการที่ส่งเสริ มประเภท 7.1.1.2 กิจการพลังงานไฟฟ้า หรื อพลังงานไฟฟ้า และไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน ยกเว้น
ขยะ หรื อเชื้อเพลิงจากขยะ ซึ่งบริ ษทั ได้รับสิ ทธิประโยชน์ และต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในบัตร
ส่งเสริ มการลงทุน (ตามหมายเหตุขอ้ 26 )
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รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.3 ในเดือนมิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาขาย และโอนอานาจควบคุม ใน
บริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด (และบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั ย่อยทางอ้อม) ให้กบั บริ ษทั ที่ไม่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งแล้ว
2.7 บริษัท ทีเอชแอล เมียนมา จากัด
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ได้เข้าไปดาเนิ นการสารวจเหมืองแร่ ในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพพม่า เพื่อให้ได้สิทธิ ครอบครอง
ที่ดินในการสารวจและทาเหมืองแร่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 9 สิ งหาคม 2561 จึงมีมติให้
จัดตั้งบริ ษทั ย่อยชื่อ บริ ษทั ทีเอชแอล เมียนมา จากัด ในสาธารณรัฐสหภาพพม่า เพื่อประกอบธุรกิจเหมืองแร่ และ
พลังงาน โดยได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2561 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐ บริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ้น
ร้อยละ 100 และ ณ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ชาระค่าหุ้นไปแล้วเป็ นจานวนเงิน 100,000 เหรี ยญสหรัฐ
2.8 บริษัท เพียวเนอร์ จี้ จากัด
เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2563 ที่การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2563 มีมติให้จดั ตั้งบริ ษทั เพียวเนอร์จ้ ี จากัด โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วยบริ ษทั ทุง่ คาฮาเบอร์ จากัด(มหาชน)
ถือหุ้น 70% บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด ถือหุ้น 15% และ บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ถือหุ้น 15%
ต่อมาเมื่อวันที่ วันที่ 27 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั เพียวเนอร์จ้ ี จากัด สานักงานเลขที่ 252/11
ชั้น 7 อาคารเมืองไทย-ภัทร 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ มีทุนจดทะเบียน จานวน 5 ล้าน
บาท แบ่งเป็ น หุน้ สามัญจานวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท โดยมีสัดส่วนผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปตามมติที่ประชุม
กาหนด
3. กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กิจการที่ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ หรื อกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
ชื่อบริ ษทั
ประเภทธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์
สัดส่วนการถือหุ้น(%)
บริษัทย่อย
บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด (สกายคลิฟฟ์ )
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ถือหุ้นและมีกรรมการร่ วมกัน
94.99
บริ ษทั ชลสิ น จากัด (ชลสิ น)
ธุรกิจบดย่อยหิน
ถือหุ้นและมีกรรมการร่ วมกัน
88.19
บริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด (ทรัพยากรสมุทร) ธุรกิจเหมืองแร่ ดีบุกในทะเล
ถือหุ้นและมีกรรมการร่ วมกัน
99.99
บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
ถือหุ้นและมีกรรมการร่ วมกัน
94.91
(ผ่านสกายคลิฟฟ์ )
บริ ษทั ทีเอชแอล เมียนมา จากัด
เหมืองแร่ และพลังงาน
ถือหุ้นและมีกรรมการร่ วมกัน
100.00
บริ ษทั เพียวเนอร์จ้ ี จากัด

ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าทดแทน

ถือหุ้นและมีกรรมการร่ วมกัน

100.00

บริ หารและกาจัดสิ่ งปฏิบตั ิและ
บาบัดน้ า

ถือหุ้น

19.00

บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษทั คลีน แพลนนิ่ง จากัด
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(ผ่านเพียวเนอร์จ้ )ี

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

-

กรรมการและผูถ้ ือหุ้น

นายประสิ ทธิ์ ฤกษ์ประทุมรัตน์

-

ผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ย่อย

ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้น(%)

กิจการที่เคยเกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด*

ลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าทดแทน

ถือหุ้นและมีกรรมการร่ วมกัน

98.00

บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด*

ผลิตและขายไฟฟ้าทดแทน

ถือหุ้นและมีกรรมการร่ วมกัน

58.80
(ผ่านทีเอชแอล พาวเวอร์)

*ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.3 ในเดือนมิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาขาย และโอนอานาจควบคุม ในบริ ษทั ที

เอชแอล พาวเวอร์ จากัด (และบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั ย่อยทางอ้อม) ให้กบั บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ง
หนึ่งแล้ว
รายการบัญชีกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯโดยการถือหุ้นและการมีผถู ้ ือหุ้น
และ/หรื อกรรมการร่ วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกันโดยสรุ ปได้ดงั นี้
3.1 รายการธุรกิจกับกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจรระหว่างกันที่สาคัญกับบริ ษทั ย่อย (ซึ่ งได้ตดั ออกแล้วในการจัดทางบการเงินรวม) และ บุคคล
หรื อ บริ ษทั ที่ เกี่ ย วข้อ งกัน(เกี่ ย วข้องกันโดยการถื อ หุ้นและ/หรื อมี กรรมการบางส่ วนร่ วมกัน) รายการดัง กล่ าวที่ มี
สาระสาคัญ สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย :รายได้
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริ การ
ส่วรายได้
นกลางค่าบริ หารงาน
ค่าใช้ จ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าจ้างย่อยหิน
3.2 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

-

-

1,563

-

-

3,993

-

-

-
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807
1,880

2,241
1,090
5,016
7,86010,408
15,704 3,292
11,556
14,064

นโยบายการกาหนดราคา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยจริ งถัวเฉลี่ย
ซึ่งบริ ษทั ผูใ้ ห้กมู้ ีตน้ ทุน
ตามสัญญา

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่นของกรรมการและผูบ้ ริ หารสาหรับ
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

ปี

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

13,320

14,719

13,320

15,231

31,569

31,569

23,570

23,569

44,889

46,288

36,890

9

38,800

ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ และหนี้สิน ที่มีกบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน และบริ ษทั ที่เคยเกี่ยวข้องกัน ซึ่ งแสดงเป็ น
ส่วนหนึ่งในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้
3.3 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น – กิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
พันบาท
นโยบายการคิด

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2562

กรรมการบริ ษทั ย่อย

เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม
2563

-

(909)

-

-

(909)

-

909
909

120

ต้นทุนระหว่าง
กัน
-

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม
2562
บริ ษทั ย่อย
- ชลสิ น
- สกายคลิฟฟ์
-ทรัพยากรสมุทร

เพิ่มขึ้น

นโยบาย
การคิ
ต้นทุนด
ระหว่าง
กั-น

31 ธันวาคม
2563

ลดลง

10,984

1,877

(3,449)

9,412

12,578

2,811

(12,059)

3,330

2,620

-

-

2,620

- 89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเมนท์

334

308

(578)

64

-ที เอช แอล พาวเวอร์

991

144

(1,135)

-

-สวัสดีเอ็นเนอร์ยี่
-เพียวเนอร์จ้ ี
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
สุ ทธิ

800

144

(944)

-

-

41

-

41

28,307

5,325

(18,165)

15,467

-

-

-

-

28,307

5,325

(18,165)

15,467

3.4 เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม
2562

เพิ่มขึ้น

ลดลง

นโยบายการ
คิด
ต้นทุนกูย้ ืม
ระหว่างกัน

31 ธันวาคม
2563

บจ.ที เอช แอล พาวเวอร์ -เงินต้น
-ดอกเบี้ย
รวม

8,075
29
8,104

3,175
58
3,233

(11,250)
(87)
(11,337)

-

2.00%

บจ.ชลสิ น

8,104

2,200
2,200
5,433

(11,337)

2,200
2,200
2,200

2.00%

-เงินต้น
-ดอกเบี้ย

รวม
รวมเงินให้กยู้ ืมระยะสั้น

ยอดคงเหลือของเงินกูย้ ืมระยะสั้นดังกล่าวมีกาหนดชาระ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
3.5 เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม

เพิ่มขึ้น

2562

บจ.คลีนแพลนนิ่ง

-

-เงินต้น

-ดอกเบี้ย

รวม

31 ธันวาคม
2563

ลดลง

53,164
687
53,164
687
53,164
53,851
53,851

-

53,164
687
53,164
687
53,164
53,851
53,851

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม

เพิ่มขึ้น

2562

บจ.เพียวเนอร์จ้ ี

-เงินต้น
-ดอกเบี้ย

รวม
บจ.คลีนแพลนนิ่ง

-เงินต้น
-ดอกเบี้ย

รวม
รวมเงินให้กยู้ ืมระยะยาว

ลดลง

31 ธันวาคม
2563

-

49,440
137
49,440
49,577

(4,900)
(4,900)

44,540
137
44,677

-

3,724
3,724
73
3,724
687
3,797
3,724 53,374
53,164
53,851
53,164
53,851

(4,900)

3,724
3,724
73
3,724
687
3,797
3,724 48,474
53,164
53,851
53,164

นโยบายการ
คิด
ต้นทุนกูย้ ืม
ระหว่างกัน
7.97%

นโยบายการ
คิด
ต้นทุนกูย้ ืม
ระหว่างกัน
2.0%

7.97%

บริ ษทั ฯ ได้ทาข้อตกลงให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษทั ย่อย (บจ.เพียวเนอร์จ้ ี) ในวงเงินไม่เกิน 120 ล้านบาท กาหนด
ชาระภายใน 5 ปี นับจากวันที่บนั ทึกข้อตกลง คิดดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 2 ต่อปี ต่อมาบริ ษทั ย่อย (บจ.เพียวเนอร์จ้ ี) ได้ใช้
เงินกูย้ ืมดังกล่าวให้บริ ษทั คลีนแพลนนิ่ง จากัด กูย้ ืม ในวงเงินไม่เกิน 120 ล้านบาทโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการลงทุน
ในโครงการโรงงานไฟฟ้าชุมชน เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เงินกูด้ งั กล่าวมีหลักประกันเป็ นที่ดินตามหนังสื อรับรอง
การทาประโยชน์ พร้อมสิ่ งก่อสร้างที่มีอยูแ่ ล้วและที่จะมีข้ นึ ในภายหน้าของบริ ษทั คลีน แพลนนิ่ง จากัด โดยมีกาหนดชาระ
คืนภายในเดือนตุลาคม 2565

122

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
3.6 เจ้าหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

บริ ษทั ย่อย - ชลสิ น

31 ธันวาคม
2562

เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม
2563

12,567
12,567

-

(12,567)
(12,567)

-

3.7 เจ้าหนี้อื่น – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม
2562

เพิ่มขึ้น

ลดลง

2563

34
34

1,473
1,473

(223)
(223)

1,284
1,284

บริ ษทั ย่อย - ชลสิ น

31 ธันวาคม

3.8 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2562

เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม
2563

นโยบายการคิด
ต้นทุนกูย้ ืม
ระหว่างกัน

กรรมการ ของ
- บจ.สวัสดีเอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
- บจ.89แคปริ คอร์น ดีเวลอป
เม้นท์-- บจ.สกายคลิฟฟ์
- บมจ.ทุง่ คาฮาเบอร์
รวม

-

(35)

-

917

(756)

167

750

(750)

-

1,500

17,750

(10,950)

8,300

1,541

19,417

(11,741)

8,467

35
6
-

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
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-

-

นโยบายการคิด

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2562
- บจ.ทีเอชแอล เมียนมา - เงินต้น
-ดอกเบี้ย

รวม
กรรมการ ของ
- บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
รวม

เพิ่มขึ้น

ลดลง

2563

ต้นทุนกูย้ ืม
ระหว่างกัน

1,257

-

-

1,257

13
1,270

25
25

-

2.0%

-

38
1,295

1,500

21,250

(14,450)

8,300

-

2,770

21,275

(14,450)

9,595

3.9 เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

นโยบายการ

31 ธันวาคม
2562

บริ ษทั ย่อย
บจ.สกายคลิฟฟ์ – เงินต้น
– ดอกเบี้ยค้างจ่าย

517

เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม
2563

คิดต้นทุนกูย้ ืม
ระหว่างกัน
2.00-15.00%ต่อปี

73,678

7

(11)

367

3,092

(1,634)

73,674
1,975

74,195

3,099

(1,645)

75,649

8,400

14,200

(7,675)

14,925

112

876

(903)

85

8,512

15,076

(8,578)

15,010

82,708

18,175

(10,224)

90,659

367

บจ.89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเมนท์
– เงินต้น

- ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวม
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15.00% ต่อปี

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
4. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

เงินสด

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม2562

31 ธันวาคม2562

3,517

3,733

47

180

- เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์

7,179

9,105

4,143

6,314

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

10,696

12,838

4,190

6,494

เงินฝากธนาคาร-

5. ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

5.1 ลูกหนี้การค้า – สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระ ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
เหมืองหินแอนดีไซต์ (THL)
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ - น้อยกว่า 3 เดือน
- 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี
- มากกว่า 1 ปี
รวมลูกหนี้การค้า
หัก:ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
รวม
เกิดขึ้น (2562:ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ)
เหมืองแร่ ดบี ุก – ในต่ างประเทศ *
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ - น้อยกว่า 3 เดือน
- 3 เดือน ถึง 6 เดือน
- มากกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปี
- มากกว่า 1 ปี
รวมลูกหนี้การค้า

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

5,103

6,058

5,103

6,058

7,174

1,070

7,174

1,070

615

-

615

-

1,673
14,565
(1,653)
12,912

14

1,673
14,565
(1,653)
12,912

14

43,042
36,108
55,036
136,567
85,921
356,674

ลูกหนีก้ ารไฟฟ้า-ส่ วนภูมิภาค-บจ.สวัสดี
125

2,103
9,245
(2,103)
7,142

45,762
33,995
41,739
100,125
78,809
300,430

43,042
36,108
55,036
136,567
85,921
356,674

2,103
9,245
(2,103)
7,142

45,762
33,995
41,739
100,125
78,809
300,430

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ - น้อยกว่า 3 เดือน
รวม
รวมลูกหนี้การค้า
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า – สุ ทธิ

371,239
(1,653)
369,586

2,572
2,195
4,767
314,442
(2,103)
312,339

-

-

371,239
(1,653)
369,586

309,675
(2,103)
307,572

* เป็ นลูกหนี้ค่าบริ การรับจ้างขุดเหมืองแร่ ดีบุกในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งลูกหนี้ยงั ค้างชาระเนื่องจากปัญหาความล่าช้าและขั้นตอน
ในการอนุมตั ิการส่งออกจากหน่วยงานราชการของประเทศเมียนมาร์ รวมทั้งสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 และสถาณการณ์ทางการเมืองของประเทศเมียนมาร์ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เร่ งรัดให้ลูกหนี้ ชาระหนี้คา้ งมาโดยตลอด ซึ่ ง
ลูกหนี้ได้ทยอยชาระหนี้เรื่ อยมา โดยระหว่างเดือน มกราคม 2564 จนถึงวันที่เสนอรายงาน บริ ษทั ฯ ได้รับชาระเงินแล้วจานวน
100 ล้านบาท นอกจากนี้ ลูกหนี้ได้ยินยอมโอนแร่ ไปเก็บรักษาในคลังซึ่ งอยู่ในพื้นที่ทางานของบริ ษทั ฯในประเทศเมียนมาร์
เพื่อเป็ นประกันการชาระหนี้ แก่ บริ ษทั โดย ณ เดื อน พฤษภาคม 2564 แร่ ที่โอนเป็ นหลักประกันมี จานวน 620 ตัน มูลค่า
ประมาณ 13.034 ล้านเหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นเงิน 392.34 ล้านบาท
ต่อมาวันที่ 5 เมษายน 2564 ลูกหนี้การค้าดังกล่าว (บริ ษทั Ngwe Kabar Limited) ได้ส่งมอบหุ้นของ King of Ore Mine Limited จานวน
7,350 หุ้น คิดเป็ นสัดส่ วน 49 % ของหุ้นทั้งหมด ที่ถือโดย Ngwe Kabar Limited มาจานาเป็ นหลักประกัน โดย King of Ore Mine
Limited ประกอบกิจการเหมืองทองคา ในประเทศแซมเบีย เบื้ องต้นบริ ษท
ั ฯ ได้ว่าจ้างผูป้ ระเมินอิสระทาการประเมินมู ลค่า
ยุติธรรมของหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ประเมิน ( เดือนมิถุนายน 2564 ) มีมูลค่าประมาณ 882.32 บาท
5.2 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบาท

เงินทดลองจ่าย
เบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าอืน่ ๆ
ลูกหนี้อื่น
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
1,545
5,876

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
1,403

4,937

281

416

198

236

2,616

7,523

2,372

2,254

6,552

7,080

4,162

3,072

10,995

20,895

8,135

10,499
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6. สินค้าคงเหลือ – สุ ทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เหมืองหินแอนดีไซต์ (THL)
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบและสิ นค้าระหว่างผลิต
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสิ นค้า
สิ นค้าคงเหลือเหมืองหินแอนดีไซต์ – สุ ทธิ
สิ นแร่ ในโรงงานแยกแร่
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
แร่ ไพโรลูไซด์ - จ.เชียงใหม่ (CSL)
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
รวม
อะไหล่
รวม
อสังหาริ มทรัพย์- จ.ภูเก็ต (89)
ที่ดินระหว่างพัฒนา
ต้นทุนระหว่างการพัฒนา
บ้านและอาคารพาณิ ชย์พร้อมที่ดิน(1)
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าที่ลดลงของสิ นค้า
อสังหาริ มทรัพย์ – สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์-จ.ตาก (SCL) *(2)
ที่ดินระหว่างพัฒนา
ต้นทุนระหว่างการพัฒนา
รวม
รวม สิ นค้าคงเหลือ – สุ ทธิ

380

20,184

380

20,184

1,979

4,840

1,979

4,840

864
3,223

1,013

864
3,223

1,013

(1,721)

1,502

26,037
(3,005)
23,032

1,502

26,037
(3,005)
23,032

8,284
12,597
18
20,899

6,527
848
18
7,393

8,284
12,597
18
20,899

6,527
848
18
7,393

53,650
-

-

-

-

-

53,650
3,221
3,221

-

-

-

-

-

-

-

-

(984)
204,375

92,877
22,450
94,994
210,321
(1,798)
208,523

-

-

-

-

40,079
4,943

40,079
4,943

-

-

45,022

45,022

-

-

329,373

340,841

22,401

30,425

(1,721)

54,460

80
54,540
3,035
3,035
92,877
22,450
90,032
205,359

(1) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 บริ ษท
ั 89 แคปริ คอร์ น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ได้โอนขายบ้านโครงการ The Bay จ.ภูเก็ต จานวน 1

หลัง ในราคาขาย 5.3 ล้านบาท
(2) เป็ นที่ ดิ น ระหว่ างการพัฒ นาเนื้ อ ที่ ป ระมาณ 2-3-81.9 ไร่ หรื อ 1 ,181.9 ตารางวา ในเขตเศรษฐกิ จ ชายแดนไทย-เมี ยนม่า

มีราคาประเมินในเดือน ธันวาคม 2562 โดยผูป้ ระเมินอิสระประมาณ 56.62 ล้านบาท
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รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อมูลค่าที่เพิ่มขึ้นของสิ นค้าคงเหลือสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
4,803

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิม่ ขึ้น
(ลดลง)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
3,005

(2,097)

(1,284)

2,706

1,721

มูลค่าที่ดิน ที่ดินระหว่างพัฒนา และ บ้านและอาคารพาณิ ชย์พร้อมที่ดิน มูลค่าสุ ทธิ 208.52 ล้านบาท ของ บริ ษทั 89
ปริ คอร์น ดีเวลอปเมนท์ จากัด ใช้เป็ นหลักค้ าประกัน ดังต่อไปนี้

แค

1) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 บริ ษทั 89 แคปริ คอร์ น ดีเวลอปเมนท์ ได้นาที่ดินจานวน 5 แปลง ไปจดจานองเป็ น

หลักทรั พย์ค้ าประกันเงินกู้ระยะยาวของบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จากัด (หมายเหตุ 19) เมื่ อวันที่ 9
ธันวาคม 2563ได้รับการไถ่ถอนแล้ว 3 แปลง และอีก 2 แปลงยังอยูร่ ะหว่างการดาเนินการไถ่ถอน
2) วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ได้นาที่ดิน จ.ภูเก็ต จานวน 3 แปลง ไป

จดจานองลาดับสองเพื่อเป็ นหลักทรั พย์ค้ าประกันต่อธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง ในการออกหนังสื อค้ า
ประกันให้แก่ บริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด เพื่อเป็ นหลักประกันสาหรับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ปัจจุบนั ได้ส่งคืนหนังสื อค้ าประกันให้แก่ธนาคารและได้รับการ
ไถ่ถอนจากการจานองลาดับสองแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
3) วันที่ 3 กันยายน 2562 บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จากัดได้จดจานอง ที่ดินระหว่างพัฒนาทาสัญญา

บ้านและอาคารพาณิ ชย์พร้อมขาย เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก (หมายเหตุขอ้ 17)
4) วันที่ 15 ตุลาคม 2563 บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ได้นาที่ดิน จ.ภูเก็ต จานวน 3 แปลง ไปจด

จานองลาดับสามเพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันต่อธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง ในการออกหนังสื อค้ าประกัน
ให้แก่ บริ ษทั คลีน แพลนนิ่ ง จากัด (มีบริ ษทั เพียวเนอร์ จ้ ี จากัด เป็ นผูถ้ ือหุ้น) เพื่อเป็ นหลักประกันสาหรับ
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากขยะ
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7.

เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกันดังนี้
พันบาท
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุ
1,220
1,219
ก.
บริษัทฯ
(800)
(800)
หัก ค่าเผื่อเงินค้ าประกันที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
420
41 9
บริษัทย่อย
416
415
บริ ษทั ชลสิ น จากัด
ข.(1)
301
บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
301
ข.(2)
4,053
บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด
ข.(3)
1,137
5,188
รวม
ก. บริษัทฯ
เงินฝากธนาคารใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันการออกหนังสื อค้ าประกันของธนาคารให้กบั
1. บริ ษทั ฯ ในวงเงิน 0.19 ล้านบาท (ในปี 2562: 0.19 ล้านบาท)
2. บริ ษทั ที่เคยเกี่ยวข้องกัน 2 บริ ษทั ในวงเงิน 1.0 ล้านบาท ซึ่ งมีจานวน 0.8 ล้านบาทที่เป็ นประกัน “ทุ่งคา” และภายหลัง
บริ ษทั ฯ ขาย “ทุ่งคา” ออกไป จึงได้ต้งั ค่าเผื่อเงินค้ าประกันที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืนทั้งจานวน
ข. บริษัทย่อย
1. บริ ษทั ชลสิ น จากัด มีเงินฝากธนาคาร ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันการออกหนังสื อค้ าประกันของธนาคารแห่ งหนึ่ ง
ในนามของบริ ษทั ชลสิ น จากัด
2. บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มีเงินฝากธนาคาร ใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน สัญญาค้ าประกันการ
บารุ งรักษาสาธารณูปโภค จานวน 1 ฉบับ วงเงิน 301,000 บาท
3. บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จากัด มีเงินฝากธนาคาร เพื่อใช้ในการสารองในการชาระหนี้เงินกูย้ ืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินแห่ งหนึ่ง ณ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯได้ตดั รายการดังกล่าวออกจากงบแสดงฐานะทางการเงินรวม
เนื่ องจากมีการขายเงินลงทุนของบริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด (และบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จากัด
บริ ษทั ย่อยทางอ้อม)
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8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่ คือ หุน้ สามัญในบริ ษทั อืน่ ดังนี้
งบการเงินรวม
ทุนที่ออก
และ
ชาระแล้ว
บริ ษทั
Royal Carats Gems Limited

บริ ษทั คลีน แพลนนิ่ง จากัด

ประเภทกิจการ
ทาเหมืองแร่ ทองคา
ประเทศสาธารณรัฐ
แซมเบีย
บริ หารและกาจัดขยะ
และสิ่ งปฎิกูล
บาบัดน้ าเสี ย

ล้านบาท

สัดส่วนของการถือหุ้น
31ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
ร้อยละ
ร้อยละ

วิธีราคาทุน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563

2562

บาท

บาท

0.09

19.00

-

159.59

-

60

19.00

-

3.42

-

163.01

-

-

-

163.01

-

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนทัว่ ไป – สุ ทธิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ทุนที่ออก
และ
ชาระแล้ว
บริ ษทั
Royal Carats Gems Limited
R

ประเภทกิจการ
ทาเหมืองแร่ ทองคา
ประเทศสาธารณรัฐ
แซมเบีย

ล้านบาท

0.09

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงิน
หัลงทุ
ค่นาเผืน่อทัการด้
เงิกนลงทุ
ว่ ไปอ–ยค่สุาทเงิธินลงทุน
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31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
ร้อยละ
ร้อยละ

19.00

-

วิธีราคาทุน
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563

2562

บาท

บาท

159.59

-

-

-

159.59

-
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Royal Carats Gems Limited - ประเทศสาธารณรัฐแซมเบีย

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริ ษทั ฯ ได้ลงนามสัญญาซื้ อหุ้นจานวน 25% จากผูถ้ ือหุ้นรายหนึ่งของบริ ษทั Royal Carats
Gems Limited คิดเป็ นมูลค่า 6.89 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ซึ่ งประกอบกิจการทาเหมืองแร่ ทองค าในประเทศสาธารณรั ฐ
แซมเบี ย โดยได้รับประทานบัตรและใบอนุ ญาตในการทาเหมื องจากทางราชการประเทศสาธารณรั ฐแซมเบี ย
ใบอนุญาตดังกล่าวหมดอายุในปี พ.ศ. 2573 ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ไม่มีวตั ถุประสงค์ในการเข้าร่ วมบริ หาร
ต่อมาเมื่ อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี มติ เห็ นชอบให้ ลดสัดส่ วนการลงทุนจาก
ข้อตกลงเดิม 25% เหลือ 19% ตามข้อตกลงใหม่ของกลุ่มผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั Royal Carats Gems Limited เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมและยืดหยุ่นระหว่างผูล้ งทุนต่างชาติกบั ผูล้ งทุนท้องถิ่น ซึ่ งยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ เพื่อ
รับผลประโยชน์เงินปั นผลโดยมิได้เข้าร่ วมการบริ หาร และได้แต่งตั้งตัวแทนของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมคณะตัวแทนผู ้
สังเกตุติดตามการดาเนินของ บริ ษทั Royal Carats Gems Limited เพื่อรายงานต่อบริ ษทั ฯ อย่างสม่าเสมอ
ณ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั จ่ายชาระค่าหุ้นแล้วจานวน 144.00 ล้านบาท
ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้ชาระเงินค่าหุ้นตามสัดส่ วนการลงทุน 19 % คิดเป็ นมูลค่า 5.32 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ หรื อเทียบเท่าประมาณ 159.59 ล้านบาท ครบถ้วนแล้ว
ในเดือน สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้รับใบหุ้นที่ออกโดยบริ ษทั Royal Carats Gems Limited ไว้เรี ยบร้อยแล้ว
บริษัท คลีน แพลนนิ่ง จากัด
ในเดือน กันยายน 2563 บริ ษทั เพียวเนอร์จ้ ี จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั
ฯ ในการดาเนินการซื้อหุ้นในบริ ษทั คลีน แพลนนิ่ง จากัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านการบริ หารและกาจัดสิ่ งปฏิกูล
และบาบัดน้ าเสี ย จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน จานวน 1.14 ล้านหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนการลงทุน 19% ของทุนจด
ทะเบียน (ทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จานวน 6 ล้านหุ้น) โดยบริ ษทั ย่อยมีวตั ถุประสงค์ถือ
เป็ นเงินลงทุนทัว่ ไปเพื่อรับผลตอบแทนเป็ นเงินปันผล บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชาระเงินลงทุนเป็ นจานวนเงิน 3.42 ล้าน
บาท และได้รับโอนหุน้ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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9

เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยมีดงั นี้

เงินลงทุนในบริษัทย่อย– สุ ทธิ
บริษัท สกายคลิฟฟ์ จากัด
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
บริษัท ทรัพยากรสมุทร จากัด
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
บริษัท ชลสิน จากัด
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
บริษัท ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด *
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
บริษัท ทีเอชแอล เมียนมา จากัด
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
บริษัท เพียวเอ็นเนอร์ จี้ จากัด
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย– สุ ทธิ

ล้านบาท
ทุนชาระแล้ว (ล้านบาท) สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
212

212

94.99

94.99

492
492

492
492

105

105

99.99

99.99

56
(56)
-

56
(56)
-

334

334

88.19

88.19

246
(62)
184

246
(62)
184

70

70

-

98.00

-

68

-

-

3

3

100.00

100.00

3
-

3
5

-

70.00

-

3
-

3
682

68
3
3
747

9.1(ก.) การขายเงินลงทุนใน บริ ษทั ทีเอช แอล พาวเวอร์ จากัด

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด และ บริ ษทั 89 แคปริ คอร์ น
ดี เ วลลอปเมนท์ จ ากัด ได้ท าสั ญ ญาซื้ อ ขายหุ้ น เพื่ อ ขายเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ที เ อชแอล พาวเวอร์ จ ากัด ตามมติ ข อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เงื่อนไขที่สาคัญมีดงั นี้
สัญญาซื้ อขายตกลงมูลค่าที่ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน), บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด และ บริ ษทั 89 แคปริ คอร์ น
ดีเวลลอปเมนท์ จากัดจะได้รับ เป็ นเงิน 98 ล้านบาท 1 ล้านบาท และ 1 ล้านบาทตามลาดับ รวมเงินที่ได้รับจากการขายเงิน
ลงทุนทั้งสิ้ น 100 ล้านบาทถ้วน และบริ ษทั ได้รับสิ ทธิ เรี ยกเก็บในสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ตอ้ งโอนให้ตามสัญญาซื้ อขาย
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จานวนเงิน 7.19 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้รับชาระค่าหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 สิ ทธิเรี ยกเก็บในสิ นทรัพย์และหนี้สินที่
ไม่ตอ้ งโอนให้ตามสัญญาซื้อขาย ได้รับชาระครบตามจานวนแล้วในระหว่างปี 2563 ผูซ้ ้ือได้รับโอนอานาจควบคุมและสวม
สิ ทธิ การบริ หารบริ ษทั ย่อย ทั้ง 2 แทนบริ ษทั ฯแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯ จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ค่าข้อ
พิพาทที่เกิดขึ้น ก่อนการทาสัญญาซื้อขาย โดยบริ ษทั ฯได้ประมาณการค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนเงิน 500,000 บาท รวมถึงบริ ษทั
ฯ ต้องตัดจาหน่ายบัญชีหนี้สินระหว่างกันของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ที่ขายออกไปทั้งหมด
ณ วันโอนอานาจควบคุมในบริ ษทั ย่อย ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่ได้รับและ สิ นทรัพย์หนี้สินที่ที่โอนให้ผซู ้ ้ือ มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
สิ่งตอบแทนที่บริษัทได้ รับ
เงินสด
สิ ทธิเรี ยกเก็บในสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ตอ้ งโอนให้ตามสัญญาซื้อขาย
รวม
สินทรัพย์และหนีส้ ินของบริษัทย่อยที่โอนให้ ผ้ซู ื้อ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื่
ลูกหนี้อื่นบริ ษทั ย่อย( THL ไม่เรี ยกเก็บหนี้ THP SWD)
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ าประกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวม
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย

133

งบการเงินเฉพาะกิจการ

100,000

98,000

7,190

7,190

107,190

105,190

(1,235)

-

(10,348)

-

-

(3,901)

(71)

-

(45)

-

-

(68,600)

(4,500)

-

(162,313)

-

(1,524)

-

(4,200)

-

(19,256)

-

(64)

-

2,309

-

475

-

105,600

-

3,851

-

26,006

-

(65,315)

(72,501)

41,875

32,689

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
**สิ ทธิเรี ยกเก็บในสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ตอ้ งโอนให้ตามสัญญาซื้ อขาย ประกอบด้วย ลูกหนี้การไฟฟ้า เงินสดและเงินฝาก

ธนาคาร เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน สุ ทธิจากหนี้สินอื่นตามที่ตกลง ที่คงค้างอยู่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
9.1(ข.) สัญญาซื้ อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์

บริ ษทั ตัดจ่าย “สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า” เป็ นรายจ่ายตัดบัญชี ตามอายุสัญญา นับตั้งแต่วนั ที่ผ่านการทดสอบคุณภาพไฟฟ้า
จากการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 รายละเอียดสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า ณ วันซื้ อและการตัดจาหน่าย มี
ดังนี้
(หน่วย : พันบาท )

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าคงเหลือต้นปี
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
มูลค่าคงเหลือปลายปี
9.2

31 ธันวาคม 2562

19,661

20,455

(405)

(794)

(19,256)

-

-

19,661

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่มีภาระจานา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย 2 แห่ง มีภาระจานา โดยอดีตผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ (ทุ่งคา) ได้นาหุ้นสามัญ
ของบริ ษทั ย่อย ไปจานากับบริ ษทั ที่เคยเกี่ยวข้องกัน 2 แห่ ง (สิ นธนาโฮลดิ้งส์ และ ซี โน แพค ดิเวลลอปเม้นท์) โดยไม่มีการ
ส่งมอบใบหุ้น และไม่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ (ทุ่งคา) ในขณะนั้น ดังนี้
1. หุ้นสามัญของ“ทรัพยากรสมุทร” จานวน 1.05 ล้านหุ้นคิดเป็ นร้อยละ 99.99 ของจานวนหุน
้ ของบริ ษทั และ
2.

หุ้นสามัญของ“สกายคลิฟฟ์ ”จานวน 314,454 หุ้น (จานาอันดับสอง)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 บริ ษทั ฯ ได้ฟ้องร้องบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสองแห่ งเพื่อเพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวแล้ว ตามที่กล่าว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5
9.3 เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน
9.3.1 บริษัท ลาวงามกวางตุ้ง บ่ อแร่ จากัด

เมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาซื้อหุ้น บริ ษทั ลาวงามกวางตุง้ บ่อแร่ จากัด จานวนหุ้นร้อยละ 70 ของ
หุ้นทุนจดทะเบียนทั้งหมด ในราคาซื้อขาย 3.00 ล้านเหรี ยญสหรัฐ โดยมีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจและลงทุนการ
ทาเหมืองแร่ ทองแดง ที่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในเดือน สิ งหาคม 2559 บริ ษทั ฯได้ชาระเงินค่าหุ้นล่วงหน้าไปแล้วจานวน 2.00 ล้านเหรี ยญสหรัฐหรื อเท่ากับ 70.08
ล้านบาท ค่าหุ้นส่ วนที่เหลืออีก จานวน 1.00 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จะชาระภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ผขู ้ ายได้ดาเนินการ
โอนกรรมสิ ทธิ์ในหุ้นทั้งหมดและส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวกับการโอนหุ้นให้แก่บริ ษทั แล้ว
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รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ปั จจุบนั บริ ษทั ลาวงามกวางตุง้ บ่อแร่ จากัด ได้ดาเนินการขอประทานบัตรจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเสร็ จ
สิ้ นแล้ว และ กรมส่ งเสริ มการลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป.ลาว ได้มีหนังสื อแจ้งแล้วว่า การขอ
สัมปทานขุดค้นแร่ ธาตุ อยูใ่ นขั้นตอนสุ ดท้าย และจะส่งเอกสารให้รัฐมนตรี เพื่อพิจารณาลงนาม
เมื่ อ วัน ที่ 9 ตุ ล าคม 2563 บริ ษัท ฯได้ล งนามในบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความเข้า ใจกับ บริ ษ ัท ที่ ต้ ัง อยู่ ใ น สาธารณรั ฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง เพื่อโอนขายสิ ทธิ เรี ยกร้อง (โอนหุ้น) ใน
บริ ษทั ลาวงามกวางตุง้ บ่อแร่ จากัด ที่บริ ษทั ฯชาระล่วงหน้า จานวน 70.08 ล้านบาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาโอนสิ ทธิเรี ยกร้อง(หุ้น) ในบริ ษทั ลาวงามกวางตุง้ บ่อ
แร่ จากัด จานวน 70 ล้านบาท และ สัญญาซื้ อขายข้อมูลผลวิเคราะห์ปริ มาณสารองแร่ มูลค่า 50.2 ล้านบาท (หมาย
เหตุขอ้ 11) โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 บริ ษทั ฯ ได้รับชาระเงินบางส่ วนของทั้งสองสัญญาเป็ นจานวนเงินรวม 6
ล้านบาท
ในการนาเสนองบการเงิน ประจาปี 2563 บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงินลงทุนและ รายจ่ายโครงการ
เหมื องในต่างประเทศ ที่ มีการทาสัญญาซื้ อขาย และรั บชาระบางส่ วนแล้ว ไว้ภายใต้ สิ นทรั พย์หมุนเวียน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน และรายจ่ายโครงการต่างประเทศรอการขาย
ล้านบาท
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน

70.08

รายจ่ายโครงการต่างประเทศรอตัดจ่าย (หมายเหตุขอ้ 11)

50.12
120.20

10. รายจ่ ายในโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์ รอตัดบัญชี - สุ ทธิ
รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์รอตัดบัญชีของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย

รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์- ประทานบัตร28675/15632
หัก รายจ่ายตัดบัญชี
สุ ทธิ
รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์- ประทานบัตร28676/15268
หัก รายจ่ายตัดบัญชี
สุ ทธิ
รวม รายจ่ายโครงการเหมืองหินแอนดีไซต์รอตัดบัญชี - สุ ทธิ
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พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
23,653

23,653

(23,653)
-

(21,445)
2,208

3,354

3,354

(1,239)

(619)

2,115

2,735

2,115

4,943

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ฯ ดาเนินธุรกิจเหมืองหินบนที่ดินของบริ ษทั ฯ จานวนรวมประมาณ 243 ไร่ ภายใต้ประทานบัตรดังนี้
ประทานบัตร
เลขที่
28675/15632
28676/15268

ไร่

พื้นที่
งาน

ตารางวา

154
88

2
3

67
81

วันหมดอายุ
21 มกราคม 2560
23 พฤษภาคม 2567

สถานะ
อยูร่ ะหว่างต่ออายุ

ประทานบัตรเลขที่ 28675/15632 : ขั้นตอนการตรวจสอบรายงานประเมินความก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจสาหรับการอนุญาต
ประทานบัตรและความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ในการทาเหมืองได้ผา่ นการอนุญาตเรี ยบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การต่อสัญญาการใช้ที่ดินนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่ งได้หมดอายุลงเมื่ อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 และ
เรื่ องการต่อสัญญาฯ ดังกล่าวถูกเสนอเข้ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
รอนาเข้าคณะกรรมการพิจารณา ต่อมาบริ ษทั สิ นธนา รี ซอร์ ส จากัด(เจ้าของประทานบัตรโดยบริ ษทั ฯได้เช่าช่วงการทา
เหมื อ ง) ได้ถู ก นายทะเบี ย นหุ้น ส่ ว นบริ ษทั ขีดชื่ อ ออกจากทะเบี ยนเป็ นบริ ษทั ร้ า งและสิ้ นสภาพนิ ติบุคคล จึ ง ท าให้การ
ดาเนินการในการขอประทานบัตรภายใต้ชื่อบริ ษทั ดังกล่าวไม่สามารถดาเนินต่อไปได้ ทั้งนี้การดาเนินงานภายใต้ประทาน
บัตรเลขที่ 25676/15268 ในนามของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ยังสามารถทาได้อย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งมีปริ มาณแร่
สารองเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อบริ ษทั ฯ
ต่อมาในวันที่ 21 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้ลงนามบันทึ กข้อตกลงขายหิ น กับบริ ษทั ฯ ที่ ไม่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ซึ่ ง
คู่สัญญาต้องชาระเงินค่าตอบแทนในหิ นที่ขุดได้เป็ นการเหมาจ่ายเป็ นรายเดือน ขั้นต่าเดือนละ 3,000,000 บาท และชาระ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิต แต่ท้งั นี้ค่าภาคหลวงที่เกิดจากการผลิตเป็ นภาระของบริ ษทั ฯ
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รายจ่ ายโครงการทาเหมืองในต่ างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 รายจ่ายโครงการรอตัดบัญชี – โครงการทาเหมืองในต่างประเทศ มีรายละเอียด
ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม และเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

รายการค่าใช้ จ่าย
รายจ่ ายโครงการรอตัดบัญชี – เหมืองแร่ ใน สปป. ลาว:
เหมืองแร่ ดีบุก
ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิเคราะห์ตวั อย่างแร่
เหมืองแร่ ทองแดง พื้นที่แขวงเชียงขวาง
ค่าจ้างทาการซอกค้น สารวจ ขุดค้น
ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิเคราะห์ตวั อย่างแร่ )
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1,879

1,879

1,879

1,879

10,000
12,985

10,000

8,110

8,110

12,985
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
32,974

32,974

8,804

8,804

8,245

8,245

100

100

17,149

17,149

50,123

50,123

ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรี ยม/ปรับพื้นที่เพื่อการขุดแร่ ตามสัญญา

17,100

17,100

โอนค่าใช้จ่ายงานสารวจเป็ นรายจ่ายรอตัดบัญชี

5,192

-

หัก รายจ่ายตัดบัญชี **

(6,244)

(4,405)

สุ ทธิ

16,048

12,695

21,000

21,000

ค่าใช้จ่ายในการสารวจ

-

4,271

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิเคราะห์ตวั อย่างแร่ )

-

921

37,048

38,887

2,342

485

89,513

89,495

50,123

-

39,390

89,495

เหมืองแร่ ทองแดง พื้นที่แขวงจาปาสัก
ค่าจ้างเจาะสารวจ
ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวิเคราะห์ตวั อย่างแร่ )
รวม รายจ่ ายโครงการรอตัดบัญชี – เหมืองแร่ ใน สปป. ลาว
รายจ่ ายโครงการรอตัดบัญชี – โครงการให้ บริการขุดแร่ ในเมียนมาร์
เหมืองที่ 1 (เริ่ มดาเนินงานตั้งแต่ปี 2560)

เหมืองที่ 2 และ 3
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรี ยม/ปรับพื้นที่เพื่อการขุดแร่ ตามสัญญา

รวม รายจ่ ายโครงการรอตัดบัญชี – เหมืองแร่ ใน เมียนมาร์
รายจ่ ายโครงการรอตัดบัญชี – โครงการสารวจเหมืองทองในเมียนมาร์
ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
รวม รายจ่ ายโครงการทาเหมืองในต่ างประเทศรอตัดบัญชี
โอนไปเป็ นเงิ น จ่ า ยล่ ว งหน้ า เพื่ อ ซื้ อ เงิ น ลงทุ น และรายจ่ า ยโครงการ
ต่างประเทศรอการขาย (หมายเหตุขอ้ 9.3)
รวม รายจ่ ายโครงการทาเหมืองในต่ างประเทศรอตัดบัญชี

** ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีจานวน 1.84 ล้านบาท และ1.55 ล้านบาท ซึ่งได้รวมอยูใ่ น
งบกาไรขาดทุนแล้ว
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รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
โครงการต่ างๆ ข้ างต้ นที่ยังอยู่ระหว่างการดาเนินการ มีรายละเอียดดังนี้
โครงการสารวจดีบุกและทองแดง ในสปป. ลาว มีดงั นี้
11.1

การสารวจดีบุก
บริ ษทั ฯ ได้ส่งทีมสารวจเข้าสารวจธรณี วิทยาแหล่งแร่ ดีบุกในพื้นที่เมืองเซโปน-วีละบุรี แขวงสะหวันนะเขต สปป.
ลาว โดยการสารวจเบี้องต้นพบว่า บริ เวณดังกล่าวมีปริ มาณและความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ เป็ นที่น่าพอใจ ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ ยังคงมีแผนเข้าสารวจทางธรณี วิทยาในขั้นละเอียดต่อไป

11.2

การสารวจทองแดง
11.2.1 สัญญา ระหว่าง บริ ษ ท
ั ฯ กับ บริ ษทั จี เอ็มที คอร์ ปอเรชั่น จากัด เพื่อสารวจและประเมิ นศักยภาพแหล่งแร่

ทองแดง-ทองคา ขั้นรายละเอียด ในพื้นที่แขวงเชียงขวาง สปป.ลาว จานวน 12.98 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั
จี
เอ็มที ได้ดาเนินการสารวจเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา และบริ ษทั ได้จ่ายเงินสาหรับค่าใช้จ่ายนั้นแล้วเต็มจานวน
11.2.2 สัญญา ระหว่าง บริ ษ ท
ั ฯ กับ บริ ษทั จี เอ็มที คอร์ ปอเรชั่น จากัด เมื่ อวันที่ 7 เมษายน 2559 เพื่อสารวจและ
ประเมินศักยภาพแหล่งแร่ ทองแดง ขั้นรายละเอียด ในพื้นที่เมืองสุ ขมุ า แขวงจาปาสัก สปป. ลาว มูลค่างานรวม
โดยประมาณ 23.56 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินตามงวดงานที่ทาเสร็ จตามสัญญาแล้ว เป็ นจานวน 8.24
ล้านบาท ผลการสารวจพื้นที่ดงั กล่าวมีศกั ยภาพดี เหมาะกับการลงทุน แต่เนื่องจากติดปัญหาในการรอประทาน
บัตร จึ งให้ชะลอการสารวจเพิ่มเติ ม เมื่ อได้ประทานบัตรเรี ยบร้ อยแล้วจึงจะทาการขุดและสารวจในพื้นที่
เป้าหมายต่อไป
สัญญา ระหว่าง บริ ษทั ฯ กับ Wan La Drilling Sevice Company ค่ารั บจ้างขุดเจาะสารวจเหมืองทองแดงในพื้นที่
เมืองสุ ขุมาและเมืองมุนละปะโมก แขวงจาปาสัก สปป. ลาว เป็ นจานวน 8.8 ล้านบาท ทั้งนี้ Wan La Drilling
Service Company ได้ดาเนินการขุดเจาะสารวจเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา และบริ ษทั ได้จ่ายเงินสาหรับค่าใช้จ่าย
นั้นแล้วเต็มจานวน อย่างไรก็ตาม การดาเนินงานเหมืองที่ สปป.ลาว ยังคงชะลอตัวเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอน
การพิจารณาอนุมตั ิการออกประทานบัตร
ต่อมาเมื่ อวันที่ 15 มกราคม 2564 บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาโอนสิ ทธิ เรี ยกร้ อง(หุ้น) ในบริ ษทั ลาวงาม
กวางตุง้ บ่อแร่ จากัด จานวน 70 ล้านบาท และ สัญญาซื้ อขายข้อมูลผลวิเคราะห์ปริ มาณสารองแร่ มูลค่า 50.2
ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 บริ ษทั ฯ ได้รับชาระเงินบางส่วนของทั้งสองสัญญาเป็ นจานวนเงินรวม
6 ล้านบาท
11.3

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ฯ ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือการทาเหมืองแร่ ดีบุก กับบริ ษทั มานเบียเพียว
จากัด โดยได้จ่ายเงินมัดจาเครื่ องจักร จานวน 23 ล้าน เพื่อใช้ในการทาเหมืองแร่ ดีบุก ในพื้นที่เขตตะนาวศรี
สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ บริ ษทั ฯ ได้มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง แต่โครงการยังคง
เป็ นไปอย่างล่าช้า ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯ จึงได้ยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือการทาเหมือง
แร่ ดีบุกและเจรจาขอเงินคืนจานวน 23 ล้านบาท และได้รับคืนเรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ
พันบาท
งบการเงินรวม
อาคาร
และส่วน
ปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ อง
ตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

91,815
9,738
(5,025)
96,528

80,643
1,687
(72)
(125)
82,133

237,086
1,345
(400)
115,078
(155,258)
197,851

39,552
(4,505)
35,047

1,787
27
1,814

(56,894)
(5,087)
369
(61,612)

(50,714)
(3,729)
54
47
(54,342)

(26,296)
(21,778)
220
12,790
(35,064)

(27,448)
(4,471)
3,818
(28,101)

31,856

(785)
(547)
1,017
(315)
(85m,815)
37,385

34,921

29,929

210,790

31,856

22,036

34,916

27,791

162,787

ส่วน
ปรับปรุ ง
ที่ดิน

ที่ดิน
ราคาทุน
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน
ลดลงจากการขายบริ ษทั ย่อย
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน
ลดลงจากการขายบริ ษทั ย่อย
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563

31,856
31,856
-

38,170
-

(15,819)
22,351
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ยาน
พาหนะ

อื่น ๆ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่ องจักร
ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

164,747
26,132
(115,078)
(310)
75,491

685,656
38,929
(4,977)
(176,537)
543,071

(1,310)
(57)
(1,367)

-

(163,447)
(35,669)
4,092
14,223
(180,801)

12,104

477

164,747

522,209

6,946

447

75,491

362,270
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พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
ส่วน
ปรับปรุ ง
ที่ดิน

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุ ง
อาคาร

เครื่ อง
ตกแต่ง
และอุปกรณ์
สานักงาน

เครื่ องจักร
และ
อุปกรณ์

20,706

13,935
13,935

78,894
9,738
88,632

4,023
1,681
(68)
5,636

81,409
1,341
115,078
197,828

35,141
(1,121)
34,020

1,787
27
1,814

ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
โอน
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

(164)
(151)
(315)

(52,265)
(4,499)
(56,764)

(2,316)
(440)
50
(2,706)

(17,413)
(17,520)
(34,933)

(23,478)
(4,471)
773
(27,176)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563

20,706
20,706

13,771
13,620

26,629
31,868

1,707
2,930

63,996
162,895

11,663
6,844

ที่ดิน
ราคาทุน
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอน
ณวันที่ 31 ธันวาคม 2563

20,706

-

140

ยาน
พาหนะ

อื่น ๆ

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื่ องจักร
ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

164,339
25,982
(115,078)
75,243

400,234
38,769
(1,189)
437,814

(1,311)
(56)
(1,367)

-

(96,947)
(27,137)
823
(123,261)

476
447

164,339
75,243

303,287
314,553

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 แสดงไว้ในการคานวณกาไรขาดทุนดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
ต้นทุนการผลิต
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
รวม

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

28,906

22,739

21,429

10,727

6,763

6,821

5,383

35,669

29,560

5,708
5,383
27,137

16,110

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ราคาของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้
งานอยูม่ ี ดังนี้;
ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน

65.13

65.13

13.82

13.82

12.1 อาคารชุดของบริ ษทั ฯ จานวน 2 ห้องชุด วางเป็ นหลักประกันต่อศาลเพื่อให้ศาลงดการบังคับคดีไว้ชวั่ คราว ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ได้ยื่นคาร้องขอรับหลักประกันคืนจากศาล ต่อมาศาลได้มีคาสั่งว่าได้อนุญาตให้คืนหลักประกันแก่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ
ได้รับหลักประกันคืนแล้ว แต่จากการตรวจสอบพบว่ าบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้รับคืน บริ ษทั ฯได้ยื่นคาร้องต่อศาล และศาลมี
คาสั่งว่าห้องชุดเป็ นหลักประกันการชาระหนี้ของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง จึงมีคาสั่งยกคาร้องขอคืนหลักประกัน บริ ษทั ฯได้
ยื่นอุทธรณ์คาสั่งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 และเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ศาลอุทธรณ์มีคาสั่งยืนตามศาลขั้นต้น
บริ ษทั ฯจึงได้ยื่นฎีกาคัดค้านคาสั่งดังกล่าวต่อศาล ต่อมาเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ศาลฎีกาพิพากษากลับให้ศาลชั้นต้น
ถอนอายัดและคืนหนังสื อกรรมสิ ทธิ์ห้องชุดทั้ง 2 ห้องชุดให้กบั บริ ษทั ฯ
ต่อมาในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาจะซื้ อจะขายห้องชุด จานวน 2 ห้องชุด กับบริ ษทั ที่ไม่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยบริ ษทั ฯได้โอนกรรมสิ ทธิ์ห้องชุดให้แก่ผซู ้ ้ือในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 และได้รับชาระเงินค่า
ห้องชุดครบตามสัญญาเรี ยบร้อยแล้ว
12.2 เมื่อวันที่ 3 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั 89 แคปริ คอร์ น ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ได้นาที่ดินในจังหวัดภูเก็ต จานวน 2 แปลง ไป
จดจานองเพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันต่อธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง ในการออกหนังสื อค้ าประกันธนาคารให้แก่
บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จากัด สาหรับโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ จังหวัดชุมพร ซึ่ งปั จจุบนั ได้คืน
หนังสื อค้ าประกันต่อธนาคารเรี ยบร้ อยแล้ว ทั้งนี้ ที่ดินที่ใช้เป็ นหลักประกันจานวน 2 แปลง ได้นาไปจดจานองเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูร้ ะยะยาวของบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 บริ ษทั 89 แคปริ คอร์ น ดีเวลอปเมนท์ ได้นาที่ดินจานวน 5 แปลง ไปจดจานองเป็ นหลักทรัพย์
ค้ าประกันเงินกูร้ ะยะยาวของบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั (หมายเหตุ 19)
141

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด ได้นาที่ดินในจังหวัดภูเก็ต จานวน 3 แปลง ไปจด
จานองลาดับสองเพื่อเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันต่อธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ง ในการออกหนังสื อค้ าประกันธนาคาร
ให้แก่ บริ ษทั ที เอชแอล พาวเวอร์ จากัด เพื่อเป็ นหลักประกันสาหรั บโครงการติดตั้งระบบผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ต่อมาได้มีการยกเลิกโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
ติ ดตั้งบนหลังคา บริ ษทั ที เอชแอล พาวเวอร์ จากัด จึ งได้ส่งหนังสื อค้ าประกันฉบับดังกล่าวคืนให้แก่ธนาคารเป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้วในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และได้ไถ่ถอนการจดจานองลาดับสองเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ และ บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
จากัด ดังนั้นผูซ้ ้ื อจะต้องปลดภาระที่ดินที่ใช้เป็ นหลักประกันคืนให้กบั บริ ษทั ฯ ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้ส่ง
มอบหนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ดินที่ต้งั โรงไฟฟ้าสาหรับยินยอมให้นาทรัพย์สินที่อยูบ่ นที่ดินที่เช่าเข้าเป็ นหลักประกัน
เงินกูร้ ะยะยาวของบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จากัด กับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง ต่อมาในวันที่ 16 กันยายน
2563บริ ษทั ฯ ได้ส่งมอบหนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ดินดังกล่าวให้กบั ธนาคารเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ) ต่อมาเมื่อวันที่ 9
ธันวาคม 2563 ที่ดินได้รับการไถ่ถอนแล้ว 3 แปลง และอีก 2 แปลงยังอยูร่ ะหว่างการดาเนินการไถ่ถอน

13. สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน – สุ ทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลงจากการขายบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิม่ ขึ้น
ลดลงจากการขายบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

3,026
18

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

1,417

1,236
18
1,254

(1,410)
(65)

(1,205)
(25)

103
(1,372)

(1,230)

(1,627)

1,616
45

31
24

ณ 31 ธันวาคม 2563 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ในงบการเงินรวมและงบเฉพาะกิจการ แสดงอยูใ่ นค่าใช้จ่ายใน
การบริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ราคาทุนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งหักค่าตัดจาหน่ายทั้งจานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานอยู่
ในงบการเงินรวม มีจานวน 1.37 ล้านบาท และ 1.30 ล้านบาท ตามลาดับ และในงบเฉพาะบริ ษทั มีจานวน 1.17 ล้านบาท และ
1.18 ล้านบาท ตามลาดับ
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14. เงินจ่ ายล่วงหน้ าค่าซื้อที่ดิน- โครงการเหมืองหินแอนดีไซต์

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อที่ดินเพื่อใช้ในการทาเหมืองหิ นแอนดีไซต์ของบริ ษทั ฯ เป็ นต้นทุนที่ดินโฉนดจานวน 6 แปลงและที่ดิน
หนังสื อรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3 และ น.ส.3ก) จานวน 5 แปลง ซึ่งบางส่วนอยูใ่ นนามของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ง
(“สิ นธนาไมนิ่ง”) ซึ่ งต้องโอนกรรมสิ ทธิ์ ให้บริ ษทั ฯ (ทุ่งคา) ในเดือนมิถุนายน 2541 และ 2544 ตามที่ระบุในสัญญาซื้ อขายเงิน
ลงทุน (Sale and Purchase Agreement และ Assignment of Claim) กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันนั้น อย่างไรก็ตามในขณะนั้นอดีตผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ฯ (ทุ่งคา) ได้พิจารณาเลื่อนการโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินดังกล่าวมาเป็ นชื่อของบริ ษทั ฯ โดยอ้างว่าขาดสภาพคล่องทาง
การเงินในการรับโอนกรรมสิ ทธิ์ดงั กล่าว
ผูบ้ ริ หารชุดปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการดาเนินการตรวจสอบสถานะเพื่อรับโอนภายใต้ขอบเขตของสัญญา รวมทั้งได้ยื่นคาร้องต่อเจ้า
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ (ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ) เพื่อให้เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มีคาสั่งต่อไป
ต่อมา เมื่อบริ ษทั ฯได้ออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการแล้ว บริ ษทั ฯจึงได้ดาเนินการฟ้องร้องเรี ยกที่ดินทั้งหมดคืนจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
กัน(สิ นธนาไมนิ่ง) ต่อศาลจังหวัดพระโขนงในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ซึ่ งต่อมาทนายความผูร้ ับมอบอานาจได้รายงานคดีว่า
ศาลได้มีคาพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 บริ ษทั ฯได้ดาเนินการยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 23 มกราคม
2562 ศาลอุทธรณ์มีคาพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ต่อมาวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 บริ ษทั ยื่นฏีกาต่อศาลฏีกา และศาลฏีกามีคา
พิพากษายืนตามศาลอุทรณ์ ซึ่ งถือว่าบริ ษทั ไม่สิทธิ ในที่ดินดังกล่าว เบื้องต้นบริ ษทั ได้ตดั รายการดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในงวด
ปัจจุบนั
เนื่องจากในการขอประทานบัตรซึ่ งใช้ที่ดินดังกล่าวในการทาเหมือง บริ ษทั ฯ ได้รับใบอนุญาตรับช่วงการทาเหมืองซึ่ งออกโดย
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี กระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงหนังสื อยินยอมให้ใช้ที่ดินจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
สิ ทธิ ในการใช้ที่ดินในการทาเหมือง ยังคงอยู่ตามประทานบัตรที่ได้รับ จึงไม่ส่ง ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ต่อมาบริ ษทั
สิ นธนา รี ซอร์ ส จากัด(เจ้าของประทานบัตรโดยบริ ษทั ฯได้เช่าช่วงการทาเหมือง) ได้ถูกนายทะเบียนหุ้นส่ วนบริ ษทั ขีดชื่อออก
จากทะเบียนเป็ นบริ ษทั ร้างและสิ้ นสภาพนิติบุคคล จึงทาให้การดาเนินการในการขอประทานบัตรภายใต้ชื่อบริ ษทั ดังกล่าวไม่
สามารถดาเนิ นต่อไปได้ ทั้งนี้ การดาเนิ นงานภายใต้ประทานบัตรเลขที่ 25676/15268 ในนามของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด
(มหาชน) ยังสามารถทาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีปริ มาณแร่ สารองเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อบริ ษทั ฯ
อนึ่ง อดีตผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ (ทุ่งคา) ได้นาโฉนดและ น.ส. 3 ก ดังกล่าวไปจานองเป็ นหลักประกันกับธนาคาร 2 แห่งดังนี้
1. ที่ดินโฉนด จานวน 2 แปลง และ น.ส. 3 ก. จานวน 3 แปลง จานองร่ วมกับหลักประกันอื่นกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง

สาหรั บวงเงินเบิกเกิ นบัญชี จานวน 14 ล้านบาทของบริ ษทั ที่เคยเกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง (แอสแพค คอนสตรัคชั่น) โดย
ในขณะนั้นบริ ษทั ที่เคยเกี่ยวข้องกัน(แอสแพค คอนสตรัคชัน่ ) ได้โอนเงินจานวน 14 ล้านบาทให้แก่บริ ษทั ฯ (ทุ่งคา) เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียน และต่อมาบริ ษทั ฯ (ทุ่งคา) ได้ชาระเงินจานวน 14 ล้านบาทดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่บริ ษทั ที่เคย
เกี่ยวข้องกัน(แอสแพค คอนสตรัคชั่น) ครบถ้วนแล้ว แต่อดีตผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ (ทุ่งคา) ยังไม่ได้ไถ่ถอนจานองที่ดิน
ดังกล่าว
2. ที่ดินโฉนดอีก 2 แปลง จานองเป็ นหลักประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 5 ล้านบาทของบริ ษทั ฯ (ทุ่งคา) กับธนาคารใน

ประเทศอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ชาระคืนวงเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 5 ล้านบาท ขณะนี้บริ ษทั ฯ ได้รับต้นฉบับโฉนดที่ดิน
คืนจากธนาคาร แต่ยงั ไม่สามารถโอนกรรมสิ ทธิ์ให้เป็ นของบริ ษทั ฯ เนื่องจากต้องรอผลคดีที่ฟ้องร้องข้างต้น
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15. สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอื่น
พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
รายจ่ายปรับปรุ งสานักงานเช่า
หัก ตัดบัญชี
จาหน่าย
รายจ่ายปรับปรุ งสานักงานเช่ารอตัดบัญชี –สุ ทธิ
ภาษีจ่ายล่วงหน้าและเงินมัดจา
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

33,951
(23,327)

33,951
(21,126)

-

-

(10,624)

-

-

-

-

12,825

-

-

7,921

11,464

8,919

7,921

24,289

5,299
5,299

8,919

ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีจานวน 2.2 ล้านบาท และ 2.82 ล้านบาท ตามลาดับ ได้
รวมอยูใ่ นงบกาไรขาดทุนแล้ว
16. เจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น- กิจการอื่น
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เจ้าหนี้อื่น
เงินเดือนและสวัสดิการพนักงานค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าค่าสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ
รวม

3,295

3,020

3,253

2,952

8,549

2,935

6,588

961

11,556

1,698

11,556

356

29,199

23,770

52,599

31,423

16,535
37,932

12,747
17,016
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่ เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด(บริ ษทั ย่อย) ได้ทาสัญญากูเ้ งินระยะสั้นจากบุคคลภายนอก 3 ราย เป็ นวงเงินทั้งสิ้น
40.3 ล้านบาท โดยทั้ง 3 ราย มีระยะเวลาในการกูย้ ืม1 ปี อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี โดยมีการจดจานองที่ดินของบริ ษทั รวมทั้งหมด
20 แปลงเพื่อหลักประกัน(หมายเหตุขอ้ 6)
การเคลื่อนไหวของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2563 มีดงั นี้
พันบาท

ยอดยกมา
กูเ้ พิ่มในปี
จ่ายคืนเงินกู้
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
28,000
28,000
13,000
(700)
40,300

28,000

-

-

18. หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
พันบาท
งบการเงินรวมและงบเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ยานพาหนะ
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี

3,768
(348)

3,420
(963)
2,457

หัก ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
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รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัทย่อ ยมี ห นี้ สิ นตามสั ญญาเช่ า การเงิ น โดยมี
รายละเอียดของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายชาระ มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวมและงบเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ดอกเบี้ยจ่าย/
ดอกเบี้ยจ่าย/
รวม
รอตัดบัญชี
เงินต้น
รวม
รอตัดบัญชี
เงินต้น
ถึงกาหนดการจ่ายชาระ
ภายในหนึ่งปี
1,161
(198)
963
1,160
(260)
900
ถึงกาหนดการจ่ายชาระ
เกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
2,606
(149)
2,457
3,768
(348)
3,420
รวม
3,767
(347)
3,420
4,320
4,928
(608)
ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบางฉบับข้างต้น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ มีสิทธิในการเลือกที่จะซื้ อทรัพย์สินตามสัญญาเช่า เมื่อสิ้นสุ ด
ตามสัญญาเช่า และบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจากัดต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

19. เงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันทางการเงิน

พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

110,550

120,000

(4,950)

(9,450)

105,600

110,550

-

(9,900)

(105,600)

-

-

100,650

ยอดเงินกู้ ยกมา
หัก ชาระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
หัก ส่วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ลดลงจากการขายบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้ทาสัญญากูเ้ งินระยะยาวจากสถาบันการเงินใน
ประเทศแห่ งหนึ่ ง เพื่อใช้สาหรั บการชาระหนี้ ค่าเครื่ องจักรของโรงไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิ ตย์ วงเงิ นทั้งสิ้ น 120 ล้านบาท
ระยะเวลาในการกูย้ ืม 10 ปี กาหนดให้ชาระคืนเป็ นรายเดือน ตั้งแต่เดือนละ 850,000 บาท ถึง 1,250,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 5.8%
ต่อปี โดยมีหลักประกันดังนี้คือ
- จดจานองโฉนดที่ดินของบริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดีเวลอปเมนท์ จานวน 5 แปลง
- จดจานอง สิ่ งปลูกสร้าง บนที่ดิน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร กรรมสิ ทธิ์ของ บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด
- จานาหุ้นสามัญ ของ บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้งส์ จากัด จานวน 600,000 หุ้น กรรมสิ ทธิ์ ของ
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด
- จดทะเบียนจานองเครื่ องจักร สาหรับโรงไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์
- สิ ทธิการเช่าที่ดิน ตามสัญญาแบ่งเช่าช่วงที่ดิน ที่บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จากัด ทากับ
สหกรณ์การเกษตรพูนสุ ข
- สิ ทธิเรี ยกร้องที่ บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด มีอยูก่ บั ลูกหนี้แห่งสิ ทธิ ลูกหนี้การค้าและตามเอกสารสิ ทธิ
ตามที่ธนาคารกาหนด
- บริ ษทั ใหญ่ ( ทุง่ คาฮาเบอร์ ) เป็ นผูค้ ้ าประกันในการชาระหนี้
ทั้งนี้ กาหนดให้ บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด จะต้องดารงอัตราส่วนความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR:Debt Service
Coverage Ratio) ในอัตราส่วนไม่นอ้ ยกว่า 1.10 เท่า
ต่อมาวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯ ได้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ และ บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด
ดังนั้นผูซ้ ้ือเป็ นผูร้ ับผิดชอบภาระหนี้เงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน และผูซ้ ้ือจะปลดภาระที่ดินที่ใช้เป็ นหลักประกันคืนให้กบั
บริ ษทั ฯ ภายใน 6 เดื อนนับแต่วนั ที่บริ ษทั ฯ ได้ส่งมอบหนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ดินที่ต้ งั โรงไฟฟ้ าสาหรั บยินยอมให้นา
ทรัพย์สินที่อยูบ่ นที่ดินที่เช่าเข้าเป็ นหลักประกันเงินกูร้ ะยะยาวของบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด กับธนาคารในประเทศ
แห่งหนึ่ง ต่อมาในวันที่ 16 กันยายน 2563บริ ษทั ฯ ได้ส่งมอบหนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ดินดังกล่าวให้กบั ธนาคาร
ต่อมาวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ธนาคารได้ออกหนังสื อปลดภาระการค้ าประกันเงินกูใ้ ห้กบั บริ ษทั ฯ เรี ยบร้อยแล้ว และในวันที่ 9
ธันวาคม 2563 ได้มีการไถ่ถอนที่ดินคืนให้บริ ษทั ฯ จานวน 3 แปลง ส่วนอีก 2 แปลง ยังอยูใ่ นระหว่างดาเนินการ
20. หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบาท

ภาษีขายยังไม่ถึงกาหนด
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
899
746
1,683
497
262
262
903
1,248
8,266
7,167
5,622
760
2,834
497
2,164
5,231
12,261
8,705
10,339
7,736
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21. ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน
รายการเคลื่อนไหวสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ยอดยกมาต้นงวด
13,908
12,952
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และต้นทุนดอกเบี้ย
1,504
1,551
โอนพนักงานจากบริ ษทั ย่อยฯ
ผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว

(3,399)
12,013

ยอดคงเหลือสิ้นงวด

31 ธันวาคม 2563
11,479
1,267

(595)
13,908

31 ธันวาคม 2562
10,779
1,230

730

-

(3,040)
10,436

(530)
11,479

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
พันบาท

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2563บงวดหกเดื
31อธันนวาคม 2562
สาหรั
1,152
1,214
352
1,504

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม
2563
31อธันนวาคม 2562
สาหรั
บงวดหกเดื
965
302
1,267

337
1,551

953
277
1,230

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ว่าจ้างนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในการคานวณตามมาตรฐานการบัญชีกาหนดโดยข้อสมมติในการ
ประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่สาคัญที่ใช้ในการคานวณประมาณการหนี้ สินภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานหลังออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
งบการเงินรวม
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
สัดส่วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ*
อัตรามรณะ**

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

2.39% -4.31 %

2.71 %

4% - 5%

5%

-*
TMO 2017 **

-*
TMO 2017 **

* ไม่ใช้ เนื่องจากมีผลกระทบน้อยมาก

** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 017)
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การวิเคราะห์ ความอ่อนไหวของข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่นามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อัตราคิดลด อัตราการ
เพิ่มขึ้นของเงินเดือน และการมรณะ โดยถือว่าข้อสมมติอื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่ งผลกระทบของการวิเคราะห์ความอ่อนไหวจาก
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นที่อาจเป็ นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล สาหรับปี 2563 มีดงั นี้
- ถ้าอัตราคิดลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 0.5 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะลดลง 0.00 ถึง 0.31 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.00
ถึง 0.33 ล้านบาท)
- ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1.0 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะเพิ่มขึ้น 0.00 ถึง 0.66
ล้านบาท (ลดลง 0.00 ถึง 0.59 ล้านบาท)
- ถ้าพนักงานการหมุนเวียนพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ 20 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะเพิ่มขึ้น 0.00 ถึง 0.47
ล้านบาท (ลดลง 0.00 ถึง 0.42 ล้านบาท)
ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ได้คานวณโดยการใช้
วิธีเดียวกันกับที่คานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
22. หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เงินมัดจาค่าเช่าสานักงาน
เงินมัดจาค่ามิเตอร์ไฟฟ้า
เงินประกันผลงาน
เงินมัดจาลูกค้าโครงการ
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น ๆ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

-

-

3,600

3,600

472

472

-

-

4,918

4,918

-

-

105

105

-

-

5,495

5,495

3,600

3,600

23. ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ จานวน 23.40 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทาให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนเงิน 24,156,939,463.00
บาท
บริ ษทั ฯ ได้ออกจาหน่ายหุ้นสามัญ ดังนี้;
23.1

หุ้นสามัญจานวน 8,075,000 ,000 หุ้น แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placment) ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็ นเงินรวม
403,750,000 บาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วเพิ่มขึ้นจานวนเงิน 8,075,000,000 บาท เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2559

149

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
23.2

หุ้ น สามัญ จ านวน 1,758,283,143 หุ้ น แก่ ผูถ้ ื อ หุ้ น เดิ ม (Rights Offering) ในราคาหุ้ น ละ 0.05 บาท เป็ นเงิ น รวม
87,914,157.15 บาท และได้จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ช าระแล้ว เพิ่ ม ขึ้ น จ านวนเงิ น 1,758,283,143 บาท เมื่ อ วัน ที่ 17
กุมภาพันธ์ 2559

23.3

หุ้นสามัญจานวน 9,812,000,000 หุ้น แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placment) รอบ 2 ในราคาหุ้นละ 0.05 บาท เป็ น
เงินรวม 490,600,000 บาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วเพิ่มขึ้นจานวนเงิน 9,812,000,000 บาท เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2559

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนลดทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ จานวน 3,754,716,857
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทาให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 มีจานวนเงิน 20,402,222,606
บาท
เมื่ อ วัน ที่ 19 กรกฎาคม 2560 บริ ษ ัท ฯ ได้จ ดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ต่ อ กรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า กระทรวงพาณิ ช ย์ จ านวน
4,080,444,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ทาให้ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 มีจานวนเงิน
24,482,667,127 บาท
และบริ ษทั ฯ ได้ออกจาหน่ ายหุ้นสามัญจานวน 259,174,943 หุ้น แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในราคาหุ้นละ 0.35 บาท
เป็ นเงินรวม 90,711,230.05 บาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วเพิ่มขึ้นจานวนเงิน 259,174,943 บาท เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม
2560
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครั้งที่ 22/2563 ได้มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก
1 บาท เป็ น 13 บาท โดยจานวนหุ้นจะลดลงจากจานวน 20,661,397,549 หุ้น เป็ นจานวน 1,589,338,273 หุ้น และได้ยื่นขอจด
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ออกหนังสื อ
แจ้งเจ้าหนี้ โดยให้ระยะเวลา 60 วัน ในการคัดค้าน ซึ่ งครบกาหนดคัดค้านแล้วในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ปรากฎว่าไม่มี
เจ้าหนี้รายใดคัดค้าน และเมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิ ชย์แล้ว
ภายหลังการเพิ่มทุนและการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว ดังนี้
ทุน
รายการ
หุ้นสามัญจดทะเบียน
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2558
18 ตุลาคม 2558
31 ธันวาคม 2558
17 กรกฎาคม 2560
19 กรกฎาคม 2560
10 พฤษภาคม 2562
5 สิ งหาคม 2563

จานวนหุน้
(หุ้น)

จานวนเงิน
(บาท)

756,939,463
756,939,463

756,939,463
756,939,463

24,156,939,463
24,156,939,463

24,156,939,463
24,156,939,463

20,402,222,606
24,482,667,127

20,402,222,606
24,482,667,127

20,661,397,549
1,589,338,273

20,661,397,549
1,462,191,211
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ทุน
รายการ
หุ้นสามัญที่ออกชาระแล้ว
1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2558
31 ธันวาคม 2558
11 กุมภาพันธ์ 2559
17 กุมภาพันธ์ 2559
18 มีนาคม 2559
2 สิ งหาคม 2560
5 สิ งหาคม 2563

จานวนหุน้
(หุ้น)

ส่วนเกิน(ส่วนต่า)
มูลค่าหุ้น
(บาท)

จานวนเงิน
(บาท)

756,939,463
756,939,463
756,939,463
8,831,939,463

756,939,463
756,939,463
756,939,463
8,831,939,463

358,607,565
358,607,565
358,607,565

10,590,222,606
20,402,222,606
20,661,397,549

10,590,222,606
20,402,222,606
20,661,397,549

(18,310,784,769)
(18,480,335,093)

1,589,338,273

1,462,191,211

718,871,245

(7,312,642,435)
(8,983,011,421)

2 4.

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายสาคัญ ๆ สาหรับปี สิ้นสุ ด 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ซึ่งจาแนกตามลักษณะได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
รายการค่าใช้ จ่าย
การเปลี่ยนแปลงของสิ นค้าสาเร็ จรู ป
และสิ นค้าระหว่างผลิต.
13,310
74,588
9,159
5,605
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
7,094
17,932
6,959
13,951
ค่าเสื่ อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
42,595
36,114
31,829 6
18,809
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
44,978
49,444
39,815
36,827
ค่าที่ปรึ กษากฎหมายและทนายความ
14,436
566
14,261
226
ค่าไฟฟ้า
1,095
3,333
657
676

2 5.

กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลีย่ น
พันบาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
ผลกาไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว
ผลกาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
รวม

1

4,100

-

-

(806)

127

(806)

146

(805)

4,227

(806)

146

151

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
26. สิทธิประโยชน์ จากการได้ รับการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ ยี่ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั ย่อยทางอ้อมได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 โดย
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ได้ออกบัตรส่ งเสริ มการส่ งทุนเลขที่ 61-0843-1-00-1-0 มีผลตั้งแต่วนั ที่ 12 มิถุนายน 2561
ประเภทกิจการที่ส่งเสริ มประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้ า หรื อ พลังงานไฟฟ้ าและไอน้ าจากพลังงานหมุนเวียน
ยกเว้นขยะ หรื อ เชื้อเพลิงจากขยะ โดยได้รับสิ ทธิและประโยชน์ ดังต่อไปนี้
1.

ได้รับสิ ทธิ ให้ได้รับอนุญาตนาคนต่างด้าวซึ่ งเป็ นช่างฝี มือเข้ามาในราชอาณาจักรในตาแหน่งหน้าที่การทางานตลอด
ระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาต

2.

ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมตั ิ

3.

ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกิน
ร้ อยละ 100 ของเงิ นลงทุนไม่รวมค่าที่ ดินและทุนหมุนเวียนมี กาหนดเวลา 8 ปี นั บแต่วนั ที่ เริ่ มมี รายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น

4.

ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนาเงิ นปั นผลจากกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวม
คานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.3 ในเดือนมิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาขาย และโอนอานาจควบคุม ใน
บริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด (และบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด บริ ษทั ย่อยทางอ้อม) ให้กบั บริ ษทั ที่ไม่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งแล้ว

27. ภาษีเงินได้ นติ ิบุคคล

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลสาหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ในงบกาไรขาดทุน

152

25,439

19,651

25,435

14,010

637

(158)

555

-

26,076

19,493

25,990

14,010
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การกระทบยอดค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามบัญชีกบั ภาษีเงินได้ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้สาหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

117,599

100,218

117,271

91,292

อัตราภาษีเงินได้นิติบคุ คล

20%

20%

20%

20%

ภาษีเงินได้ตามบัญชี

23,458

26,153

23,454

18,258

637

-

-

(5,688)

-

(2,988)

1,981

1,721

1,981

1,273

อื่นๆ

-

(2,693)

-

(2,533)

รวม

2,618

(6,660)

2,536

(4,248)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน

26,076

19,493

25,990

14,010

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ผลกระทบทางภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

555

-

ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
รายได้ที่ได้รับการยกเว้นหรื อค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
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ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
พันบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31ธันวาคม
31ธันวาคม 2562
31ธันวาคม
31ธันวาคม 2562
2563
2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
เงินให้กยู้ ืมกรรมการที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ
สิ นค้าคงเหลือ
ลูกหนี้การค้า
เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน
ลูกหนี้สวมสิ ทธิ
เงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

541
331
160
53,406
40
2,087
56,565

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ
รวม

4,200
961
421
160
53,406
40
2,296
61,484

344
331
160
53,406
23,741
2,087
80,069

601421
160
53,406
23,741
2,296
80,625

104

104

-

-

-

3,932

-

-

104

4,036

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี และขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ คิดเป็ นรายการภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี จานวน 61.48 ล้านบาทในงบการเงินรวม และ จานวน 80.63 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ งบริ ษทั ได้รับรู ้
รายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ในงบแสดงฐานะทางการเงินรวม เฉพาะรายการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับเงินให้กูย้ ืม
กรรมการที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ จานวน 4.20 ล้านบาทเท่านั้น โดยจานวนที่เหลือ บริ ษทั ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน เนื่องจากฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีความเป็ นไปได้และค่อนข้างแน่ใจว่า
กลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดงั กล่าวมาใช้ประโยชน์ ในปี 2562
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริ ษทั มีรายการผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี คิดเป็ นรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จานวน 61.48 ล้าน
บาท ในงบการเงินรวม และ จานวน 80.63 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษทั ได้รับรู ้รายการสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่งรายการดังกล่าว ยกเว้น สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ได้ถูกแสดงในงบ
สถานะทางการเงินในปี 2563 เป็ นปี แรก เนื่องจากฝ่ ายบริ หารมัน่ ใจว่าจะได้รับผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคต
จานวนเงินของรายการปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน มีดงั นี้
พันบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
งบการเงินรวม
ตามที่เคย
รายงาน

ผลกระทบ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปรับปรุ ง
ใหม่

ตามที่เคย
รายงาน

ผลกระทบ

ปรับปรุ ง
ใหม่

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กาไรสะสม-ยังไม่ได้จดั สรร
28.

4,200

57,283

61,483

-

80,624

80,624

(1,096,631)

57,283

(1,039,348)

(724,053)

80,624

(643,429)

การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยประกอบกิจการธุรกิจหลักคือการทาเหมืองแร่ ในประเทศไทย ซึ่งได้แก่เหมืองหินแอนดีไซต์ในจังหวัด
สระบุรี เหมืองแร่ ดีบุกที่จงั หวัดภูเก็ต และให้บริ การรับจ้างขุดเหมืองในประเทศพม่า นอกจากนี้บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั
สกายคลิฟฟ์ จากัด ซึ่งมีเงินลงทุนในบริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ที่ทาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ต
ยอดขายและต้นทุนขายจาแนกตามส่ วนงานสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้แยกแสดงในงบกาไรขาดทุน
ส่วนสิ นทรัพย์จาแนกตามส่วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นดังนี้
ล้านบาท
ธุรกิจหลัก : เหมืองแร่

รายจ่ าย
โครงการต่ างๆ
เหมืองหินแอน
ดีไซต์
เหมืองแร่ ดีบุกเมียนมาร์
โครงการภูเก็ต
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ สุ ทธิ
สินทรัพย์อื่น ๆ

สินทรัพย์รวม

การทาเหมือง

โครงการที่

โรงแต่ งแร่

การทาเหมืองหิน

แร่ ดีบุก

เมียนมาร์

จ.ชุมพร

แอนดีไซท์
2563

2562

ธุรกิจ

ธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์

พลังงานทดแทน

2563

2563

2562

2563

รวม

2563

2562

2563

2562

2563

2562

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.0

5.0

-

-

-

-

-

-

5.0

5.0

-

-

38.0
-

35.0
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38.0
-

35.0
-

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

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

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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รายการตัดบัญชี

2562

2563

2562

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
29. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นที่อาจเกิดขึน
้

การคา้ ประกัน
29.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการให้ธนาคาร
ประกัน ดังนี้

ค้ า

ล้านบาท
ผูร้ ับหนังสื อค้ าประกัน
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค
การไฟฟ้านครหลวง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
สานักงานโยธาและผังเมืองภูเก็ต
บริ ษทั ตงฟาง อิเลคทริ ค อินเตอร์เนชัน่ แนล
คอร์ปอเรชัน่ จากัด *
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

0.40

0.40

-

-

0.19

0.19

0.19

0.19

0.20

0.20

-

-

0.31

0.31

-

-

-

30.00

-

-

1.10

31.10

0.19

0.19

* หนัง สื อค้ าประกัน ดัง กล่าว มี ท รั พย์สิน ของบริ ษ ท
ั ย่อยแห่ งหนึ่ งเป็ นหลักประกัน ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ

งบการเงินข้อ 12 ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้ส่งคืนหนังสื อค้ าประกันฉบับดังกล่าวให้กบั ธนาคารใน
ประเทศแห่งหนึ่งเรี ยบร้อยแล้ว
ภาระผูกพันตามกฎหมาย
29.2

ตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โดยประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมื องแร่
กาหนดให้บริ ษทั ฯ ผูถ้ ือประทานบัตรที่ 28676/15268 โครงการเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรมชนิ ดหิ นแอนดีไซต์ เพื่อ
อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง จะต้อ งด าเนิ นการจัด ตั้ง กองทุ น จ านวน 3 กองทุ น ภายใน 1 เดื อ นนับ ตั้ง แต่ว นั ที่ ไปรั บ
ประทานบัตร คือ วันที่ 3 ตุลาคม 2560
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และได้นาเงินเข้าบัญชีกองทุนงวดแรก ใน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 โดยรายละเอียดกองทุน มีดงั นี้
-

กองทุนฟื้ นฟูพ้นื ที่ทาเหมือง
วัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อใช้สาหรับการดาเนินงานด้านการฟื้ นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทาเหมืองแร่ แล้วและ
บริ เวณพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทาเหมือง โดยกาหนดจ่ายในอัตราปี ละ 34,000 บาทต่อไร่ ซึ่ งทางบริ ษทั ฯจะมี
การกาหนดพื้นที่ทาเหมืองในแต่ละปี โดยให้คิดคานวณเงินเพื่อนาเข้ากองทุนฟื้ นฟูตามจานวนไร่ ที่ทาเหมืองจริ ง
ในแต่ละปี ไปจนกว่าสิ ทธิ และหน้าที่ตามประทานบัตรสิ้ นสุ ดลง ซึ่ งในการคานวณเงินที่จะนาเข้ากองทุนฟื้ นฟู
พื้นที่ทาเหมืองจะต้องไม่เกินจานวน 88 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา ตามเนื้อที่ที่ระบุไว้ของประทานบัตร
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
- กองทุนพัฒนาหมู่บา้ นรอบพื้นที่เหมืองแร่

วัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาสาธารณประโยชน์ การศึกษา
ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนโดยรอบพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประทานบัตร การนาเงิน
เข้ากองทุนในปี แรกกาหนดไว้จานวน 500,000 บาท และปี ถัดมาให้นาเงิ นเข้ ากองทุนจากสัดส่ วน 1 บาทต่อ
เมตริ กตันของอัตราในการผลิตปี ก่อนหน้ามาคานวณ กองทุนขั้นต่ากาหนดไว้ 500,000 บาทต่อปี โดยต้องนาเงิน
เข้าต่อเนื่องจนกว่าสิ ทธิและหน้าที่ตามประทานบัตรสิ้นสุ ด
- กองทุนเฝ้าระวังสุ ขภาพ

วัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับการดาเนินกิจกรรมการตรวจสุ ขภาพและการเฝ้าระวังสุ ขภาพ
อนามัยของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุ ขของชุมชน ที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง
พื้นที่ประทานบัตรและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง การนาเงินเข้ากองทุนในปี แรกกาหนดไว้จานวน 200,000 บาท และปี ถัด
มาให้นาเงินเข้ากองทุนจากสัดส่ วน 0.5 บาทต่อเมตริ กตันของอัตราในการผลิตปี ก่อนหน้ามาคานวณ กองทุนขั้น
ต่ากาหนดไว้ 200,000 บาทต่อปี โดยต้องนาเงินเข้าต่อเนื่องจนกว่าสิ ทธิและหน้าที่ตามประทานบัตรสิ้นสุ ด
ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ชุดเดียวกันดูแลทั้ง 3 กองทุน โดยตามระเบียบจะต้องจัดประชุม
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการของแต่ละกองทุน อย่างน้อย 1 ครั้ ง/ปี เพื่อพิจารณาแผนงานและผลการ
ดาเนิ นกิจกรรม พร้อมทั้งจัดทารายงานแผนและผลการดาเนินงานให้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ภาระผูกพันตามสัญญา
29.3

สัญญาจ้างดาเนินการสารวจขั้นรายละเอียดเพื่อประเมินสารองแร่ ดีบุก แหล่ง Yamon สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียน
มาร์ กับ บริ ษทั จีเอ็มที คอร์ ปเรชัน่ จากัด สัญญาลงวันที่ 1 เมษายน 2560 มูลค่าสัญญา 4.8 ล้านบาท โดยได้ชาระเงิน
แล้ว 4.2 ล้านบาท

บริษัท 89 แคปริคอร์ น ดิเวลลอปเมนท์ จากัด ได้ลงนามในสัญญา กับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันดังนี้;
29.4

สัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยในโครงการ THE BAY ฉบับลงวันที่ 1 เมษายน 2564 มูลค่าตามสัญญากาหนดชาระ
เป็ นรายเดือน เดือนละ 32,000 บาท อายุสัญญา 6 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564- 31 สิ งหาคม 2564

คดีความที่บริษัทฯ ฟ้องและถูกฟ้องร้ อง
29.5

คดีเพิกถอนนิ ติกรรมการกูย้ ืมเงินและการจานาใบหุ้นของบริ ษทั ที่ถืออยู่ในบริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด ระหว่าง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย กับ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน 2 แห่ง
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 บริ ษทั ที่มีความสัมพันธ์กนั กับอดีตกรรมการ ได้มีหนังสื อมาถึงบริ ษทั ฯ โดยอ้างว่า
บริ ษทั ฯได้คา้ งชาระเงินกู้ ตามสัญญาเงินกู้ จานวนเงิน 56.80 ล้านบาท และจะบังคับจานาหุ้นของบริ ษทั ฯที่ถืออยูใ่ น
บริ ษทั ย่อย (บริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด ) ต่อมาในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ได้บงั คับ
จานาหุ้น โดยการออกขายทอดตลาด ซึ่ งบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประมูลเพียงรายเดียวและชนะการ
ประมูลในราคา 18.5 ล้านบาท
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คณะกรรมการบริ ษทั ชุดปัจจุบนั ของบริ ษทั ฯ เห็นว่า การทาสัญญากูย้ ืมเงินรวม 3 ฉบับ และสัญญาจานาค้ าประกัน
ใบหุ้นรวม 3 ฉบับ ที่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว อ้างถึง รวมถึงการที่อดีตกรรมการของบริ ษทั ฯ นาใบหุ้นออกไปจาก
บริ ษทั ฯ เพื่อขายทอดตลาด เป็ นการกระทาให้ บริ ษทั ฯ เสี ยหาย จึ งได้แจ้งความ/ฟ้ องร้ องดาเนิ นคดี กับบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันรวมสองแห่ง และอดีตกรรมการของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(1)

วันที่ 15 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ได้แจ้งความร้องทุกข์เป็ นคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวนสถานีตารวจนครบาล
สุ ทธิ สาร ข้อหาเอาไปเสี ยซึ่ งเอกสาร (ใบหุ้น) ของผูอ้ ื่น ในประการที่ น่าจะก่ อให้เกิ ดความเสี ยหาย แต่
เนื่องจากอดีตผูบ้ ริ หารไม่มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรี ยก พนักงานสอบสวนจึงได้ออกหมายจับไว้
ต่อมาบริ ษทั ได้นาเรื่ องดังกล่าวไปยื่นฟ้องเป็ นคดีอาญาต่อศาล เป็ นคดีหมายเลขดาที่ 3574/2558 ศาลชั้นต้น
ได้มีคาพิพากษายกฟ้อง ส่ วนกรณี ใบหุ้น บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องจะมีสิทธิ บงั คับจานา โดยการขายทอดตลาดโดย
ชอบหรื อไม่ให้ไปว่ากล่าวในทางแพ่ง
บริ ษทั ได้ยื่นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น คดีจึงได้ถึงที่สุด

(2)

วันที่ 25 กันยายน 2555 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้ องเป็ นคดีแพ่ง ขอให้เพิกถอนนิ ติกรรมสัญญากูย้ ืมเงินรวม 3 ฉบับ
และสัญญาจานารวม 3 ฉบับ ในระหว่างพิจารณาของศาล บริ ษทั ได้ยื่นฟื้ นฟูกิจการคดีดงั กล่าว ศาลได้มีคาสั่ง
ให้จาหน่ายคดี
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องทั้งสองแห่ ง ได้นามูลหนี้ ตามสัญญาเงินกูท้ ้ งั 3 ฉบับข้างต้น มายื่นขอรับชาระหนี้ ต่อเจ้า
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ในคดีฟ้ื นฟูกิจการ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มีคาสั่งว่าตามสัญญาเงินกูฉ้ บับที่ 1 และ 2
เป็ นสัญญาเงินกูท้ ี่บริ ษทั ย่อยได้กูย้ ืม และชาระหนี้ ไปเสร็ จสิ้ นแล้ว ส่ วนฉบับที่ 3 เป็ นสัญญาที่ไม่ลงวันที่
เดือน ปี พ.ศ ที่ทาสัญญา คงมีเพียงแต่คารับรองลายมือชื่อของทนายความที่รับรองลายมือชื่อเท่านั้น จึงไม่
อาจนามาอ้างเพื่อขอรับชาระหนี้ได้ จึงมีคาสั่งให้ยกคาร้อง
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องทั้งสองแห่งได้ยื่นคัดค้านคาสั่งต่อศาลล้มละลายกลาง
ต่อมาศาลล้มละลายกลางพิพากษายกคาร้อง ซึ่งบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องทั้งสองแห่งไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่ง คดีจึงถึง
ที่สุดจากคาวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ขา้ งต้น ทาให้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องทั้งสองแห่ งไม่สามารถนา
สัญญาเงินกูท้ ้ งั 3 ฉบับ มาฟ้ องร้องบังคับให้บริ ษทั ชาระหนี้ ได้ ดังนั้นการดาเนิ นคดีในทางแพ่งจึงไม่เป็ น
ประโยชน์แก่บริ ษทั คดีจึงยุติ

(3)

วันที่ 26 ตุลาคม 2555 บริ ษทั ได้ยื่นฟ้องเป็ นคดีแพ่ง ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดใบหุ้น ของบริ ษทั ใน
ระหว่างพิจารณาของศาล บริ ษทั ได้ยื่นฟื้ นฟูกิจการคดีดงั กล่าว ศาลได้มีคาสั่งให้จาหน่ายคดี
ต่อมาบริ ษทั ได้ออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการ และจะดาเนิ นคดี ต่อ แต่เนื่ องจากบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องได้ถูกนาย
ทะเบี ย นบริ ษทั ขี ดชื่ อ ออกจากการเป็ นบริ ษทั (บริ ษ ัท ร้ า ง) จึ ง สิ้ น สภาพความเป็ นนิ ติบุค คล ดัง นั้น การ
ดาเนินคดีทางแพ่งต่อ จะต้องร้องขอต่อศาลเพื่อให้บริ ษทั กลับคืนสู่สภาพเดิม จึงมิอาจดาเนินคดีต่อได้

(4)

วันที่ 12 มิถุนายน 2556 บริ ษทั แจ้งความดาเนินคดีอาญา ต่อ 2 ข้อหาลงข้อความอันเป็ นเท็จในเอกสาร ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คดีอยูร่ ะหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมของพนักงานสอบสวน
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30.

หนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้ จากคดีความ
29.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ในคดีลม้ ละลายของบริ ษทั ทุ่งคา จากัด ซึ่ งเคยเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษทั ฯ ได้ยื่นคาร้องขอให้ศาลมีคาสั่งให้เพิกถอนการชาระคืนเงินกูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ 3 บริ ษทั ได้แก่
บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด บริ ษทั 89 แคปริ คอร์นดีเวลลอปเมนท์ จากัด และบริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด ในระหว่าง
การดาเนินคดีลม้ ละลายจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 119,039,796.82 บาท ซึ่งศาลได้มีคาสั่งให้เพิกถอนแล้ว ขณะนี้บริ ษทั ย่อย
อยูร่ ะหว่างยื่นอุทธรณ์คาสั่งศาล
เครื่ องมือทางการเงิน
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศน้อย เนื่องจาก
รายการค้าหลักของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศมีจานวนไม่มาก โดยธุรกรรมหลักในต่างประเทศมีการทาสัญญาใน
สกุลเงินบาท
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ย เกิ ดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ ยในตลาดในอนาคต ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั ซึ่ งผูบ้ ริ หารเชื่อว่าผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยจะไม่มีนยั ยะต่องบการเงินของ
กลุ่มบริ ษทั
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตามเนื่องจากปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้าให้กบั
ลูกค้าที่มีความสามารถในการชาระหนี้ได้ดี บริ ษทั ฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการเรี ยกเก็บหนี้
จากลูกหนี้เหล่านี้
มูลค่ายุติธรรม
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็ น
สาระสาคัญกับมูลค่าตามบัญชี

31

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2564 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิดงั นี้

32

31.1

รายการจาหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนของบริ ษทั ชลสิ น จากัด ให้กบั บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ซึ่งการเข้าทา
รายการดังกล่าวจะทาให้บริ ษทั ชลสิ น จากัด สิ้นสภาพการเป็ นบริ ษทั ย่อย ของบริ ษทั ฯ

31.2

อนุมตั ิเข้าลงทุนในหุน้ สามัญของ King Of Ore Mine Limited (“KOOM”) โดยมูลค่าหุ้นทั้งหมดของ KOOM มีราคา
ยุติธรรมคิดเป็ น 882.32 ล้านบาท ทั้งนี้บริ ษทั ฯจะเข้าไปลงทุนและได้รับโอนหุ้นสามัญจานวน 7,350 หุน้ คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยยะ 49 ของทุนจดทะเบียน มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็ น 270.85 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ จะชาระค่าหุ้นสามัญ
ของ KOOM ด้วยการหักกลบลบหนี้กบั หนี้ค่าจ้างทาเหมืองแร่ ในประเทศพม่าที่คา้ งชาระอยู่

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2564
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การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ตามงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรี ยบเทียบ
กับงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เปรี ยบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาขายเงินลงทุน ในบริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด (และบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด
ทางอ้อม) ให้แก่บริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งโดยกาหนดให้โอนอานาจควบคุมของบริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด (และบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง
จากัด ทางอ้อม) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดังนั้นในการนาเสนองบการเงินระหว่างกาลสาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ด วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จึง
ได้รวมผลการดาเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในงบกาไรขาดทุนรวม และ ตัดรายการสิ นทรัพย์หนี้สินและส่วนผูถ้ ือหุ้น
ทั้งหมด ของบริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด และ บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด ออกจากงบแสดงฐานะการเงินรวมและ งบกระแสเงินสดรวม ตั้งแต่
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็ นต้นไป
บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนินงานสาหรับปี 2563 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
สาหรับปี
งบการเงิ นรวม

เพิ ม่ ขึ้น (ลดลง)

%

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

57.67
21.54
5.20
246.03
15.97
49.59
396.00

รายได้จากการขายหินแอนดีไซต์
รายได้จากการขายสินแร่
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ค่าบริการรับจ้างขุดเหมืองในต่างประเทศ
รายได้ค่าบริการรับจ้างขุดเหมืองในประเทศ
รายได้จากการขายไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
รายได้จากการให้บริการระบบกรองน้ าประปา
รายได้อนื ่
รวมรายได้

102.25
61.23
19.83
210.29
45.24
27.06
1.81
23.57
491.28

(44.58)
(39.69)
(14.63)
35.74
(45.24)
(11.09)
(1.81)
26.02
(95.28)

(43.60)
(64.82)
(73.78)
17.00
(100.00)
(40.98)
(100.00)
110.39
(19.39)
หน่วย : ล้านบาท

สาหรับปี
งบการเงิ นรวม

่ ขึ้น (ลดลง)
เพิ ม

%

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

35.13
9.72
4.96
85.25
7.93
2.67
4.93
109.66
17.69
7.86
285.80
110.20
26.07
84.12
80.39

ต้นทุนการขายหินแอนดีไซต์
ต้นทุนการขายสินแร่
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ต้นทุนค่าบริการรับจ้างขุด -เหมืองในต่างประเทศ
ต้นทุนค่าบริการรับจ้างขุด -เหมืองในประเทศ
ต้นทุนค่าขายไฟฟ้ าพลังงานแสงอาทิตย์
ต้นทุนการให้บริการระบบกรองน้ าประปา
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ต้นทุนสูญเปล่า
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้ ทีดิ่ น
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็
่ นของผูถ
้ อื หุน
้ บริษท
ั ใหญ่

160

87.98
41.48
15.33
90.75
15.12
15.09
0.73
3.30
113.32
7.96
391.06
100.22
19.49
80.72
76.09

(52.85)
(31.76)
(10.37)
(5.50)
(15.12)
(7.16)
(0.73)
(0.63)
4.93
(3.66)
17.69
(0.10)
(105.26)
9.98
6.58
3.40
4.30

(60.07)
(76.57)
(67.65)
(6.06)
(100.00)
(47.45)
(100.00)
(19.09)
100.00
(3.23)
100.00
(1.26)
(26.92)
9.96
33.76
4.21
5.65

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

1.รายได้จากการดาเนินงาน
- บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายหิ นแอนดีไซต์สาหรับ ปี 2563 มีจานวนเงิน 57.67 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 43.60 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่ มี
รายได้จากการขายหินแอนดีไซต์จานวนเงิน 102.25 ล้านบาท
- รายได้จากการขายสินแร่ นั้น บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการซื้อสินแร่ ดีบุก มาจากสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ นามาผ่านขั้นตอนการแต่งแร่ เพื่อให้
ได้สินแร่ ดีบุกที่ มีค่าความบริ สุทธิ์ เพิ่มมากขึ้น และส่ งไปจาหน่ ายให้กบั ผูซ้ ้ื อในประเทศ รวมถึงรายได้จากการขายแร่ ดินซีเมนท์จากเหมืองสระบุรี ทั้งนี้
สาหรับปี 2563 บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายสินแร่ มีจานวนเงิน 21.54 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 64.82 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีรายได้จานวนเงิน 61.23
ล้านบาท
- บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายโครงการอสังหาริ มทรัพย์สาหรับปี 2563 มีจานวนเงิน 5.20 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 73.78 เมื่อเทียบกับปี
ก่อนที่มีรายได้จากการขายโครงการจานวนเงิน 19.83 ล้านบาท สาเหตุที่ลดลงเนื่องจากการชะลอตัวของตลาดอสังหาริ มทรั พย์ จ.ภูเก็ต และ การแพร่ ระบาด
ของไวรัสโควิด 19
- บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการรับจ้างขุดและผลิต เหมืองแร่ ดีบุก สาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ สาหรับปี 2563 มีจานวนเงิน 246.03 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 17.0 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีรายได้จานวนเงิน 210.29 ล้านบาท
- บริ ษทั ฯ ไม่มีรายได้จากการรับจ้างขุดและผลิตเหมืองแร่ ไพโรลูไซท์ จ.เชียงใหม่ สาหรับปี 2563 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีรายได้เป็ นจานวน 45.24
ล้านบาท เนื่องจากไม่มีการรับจ้างในปี นี้
- บริ ษทั ฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับปี 2563 ซึ่งเป็ นการดาเนินการของเดือน มกราคม-พฤษภาคม 2563 มีจานวนเงิน
15.97 ล้านบาท ปรับตัวลดลงประมาณร้ อยละ 40.98 เมื่อเที ยบกับปี ก่อนที่ มีรายได้เป็ นจานวนเงิ น 27.06 ล้านบาท สาเหตุที่ลดลงเนื่ องจากเมื่อวันที่ 12
มิถุนายน 2563 บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาขายเงินลงทุน ในบริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จากัด (และบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จากัด ทางอ้อม) ให้แก่บริ ษทั ที่
ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
2.ต้นทุนการขายและบริหาร
- ต้นทุนการขายหินแอนดีไซต์ สาหรับปี 2563 มีจานวนเงินประมาณ 35.13 ล้านบาท ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 60.07 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่
มีตน้ ทุนการขายหินแอนดีไซต์จานวนเงิน 87.98 ล้านบาท
- ต้นทุนการขายสิ นแร่ สาหรั บ ปี 2563 มีจานวนเงิ นประมาณ 9.72 ล้านบาท ประกอบไปด้วยค่ าสิ นแร่ ค่ าจ้างแต่งสิ นแร่ ค่ าขนส่ ง และ
ค่าภาคหลวง เป็ นต้น ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 76.57 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีตน้ ทุนเป็ นจานวนเงิน 41.48 ล้านบาท
- ต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับปี 2563 มีจานวนเงินประมาณ 4.96 ล้านบาท ซึ่งเป็ นเป็ นต้นทุนสาหรับบ้านที่ได้มีการโอนขายในปี นี้
- ต้นทุนการดาเนินการเหมืองแร่ ดีบุก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาหรับ ปี 2563 มีจานวนเงินประมาณ 85.25 ล้านบาท ปรับตัวลดลง
ประมาณร้อยละ 6.06 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีตน้ ทุนการดาเนินการเหมืองแร่ ดีบุกจานวนเงิน 90.75 ล้านบาท
- ไม่มีตน้ ทุนการดาเนินการเหมืองแร่ ไพโรลูไซท์ จ.เชียงใหม่สาหรับ ปี 2563 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีตน้ ทุนการการดาเนิ นการเป็ นจานวนเงิน
15.12 ล้านบาท เนื่องจากไม่มีการรับจ้างในปี นี้
- ต้นทุนการดาเนินการโรงงานไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ สาหรับปี 2563 มีเป็ นจานวนเงิน 15.97 ล้านบาท ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 40.98 เมื่อ
เทียบจากปี ก่อนที่มีตน้ ทุนเป็ นจานวนเงิน 27.06 ล้านบาท
- ต้นทุนสูญเปล่า สาหรับปี 2563 มีเป็ นจานวนเงิน 4.9 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการรับจ้างทาเหมืองในประเทศ และ การรับจ้างโม่หิน ซึ่งไม่มีรายได้
ในปี 2563 แต่ยงั คงมีค่าใช้จ่ายคงที่เกิดขึ้นเช่น ค่าเสื่ อมราคา ค่าจ้างพนักงาน ค่าซ่อมแซม ค่าเช่าเครื่ องจักรและโกดัง เป็ นต้น
3. ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย ณ ปัจจุบนั ของบริ ษทั ฯ มาจาก ธุรกิจเหมืองหินแอนดีไซต์ และธุรกิจขายอสังหาริ มทรัพย์ สาหรับธุรกิจรับจ้างดาเนินการขุด
เหมืองที่ประเทศพม่านั้น จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการขายเนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ได้เป็ นผูจ้ าหน่ายแร่ ดีบุกที่บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการมาได้ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายสาหรับธุรกิ จ
เหมืองหินแอนดีไซต์ จะประกอบไปด้วย ค่าภาคหลวงแร่ และค่าใช้จ่ายรถบรรทุกในการขนส่ งหิ น เป็ นหลัก ทั้งนี้ สาหรับปี 2563 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการ
ขาย 2.67 ล้านบาท ลดลงร้อยละประมาณ 19.09 จากปี ก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขาย 3.30 ล้านบาท
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4.ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ภาพรวมของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร ณ ปั จจุบนั ของบริ ษทั ฯ นั้นประกอบไปด้วย รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าที่ปรึ กษา ค่าสอบบัญชี ค่าเสื่ อม
ราคาทรัพย์สิน ค่าสาธารณู ปโภค เป็ นต้น สาหรับ ปี 2563 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายในการบริ หาร 109.66 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.23 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มี
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร 113.32 ล้านบาท
5.กาไร(ขาดทุน) สุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุทธิ สาหรับปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 84.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.40 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.21 เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีกาไรสุ ทธิ
80.72 ล้านบาท
6.กาไร(ขาดทุน) ส่ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่สาหรับปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 80.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.30 ล้านบาท หรื อร้อยละ 5.65
เมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีกาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นใหญ่ 76.09 ล้านบาท
7.ภาษีเงินได้นิติบุคคล
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีภาษีเงินได้จากผลกาไรจากการดาเนินงาน จานวน 26.07 ล้านบาท
8.ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
ด้านสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ท้ งั สิ้ น 1,531.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.75 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวก่อนของปี ก่อน 1,475.38 ล้านบาท มีสาเหตุหลัก ได้แก่

สิ นทรัพย์
หน่ วย : ล้านบาท
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด
ลูกหนี้ การค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ
ทีด่ ิ น อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

▪
▪

▪
▪

ณ วันที ่
31 ธ.ค.63
10.39
369.58
329.37
362.27

หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที ่
31 ธ.ค. 62
12.84
312.34
340.84
522.21

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 10.39 ล้านบาท ลดลง 2.44 ล้านบาท อัตราร้อยละ 19.02
เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2562 (31 ธันวาคม 2562) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 12.84 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 369.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.23 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 18.33 เมื่อเทียบ
กับสิ้ นปี 2562 (31 ธันวาคม 2562) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 312.34 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ค่าจ้างจากการขุดเหมืองและผลิตแร่
ในต่างประเทศ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 329.37 ล้านบาท ลดลง 11.47 คิดเป็ นอัตราร้อยละ 3.36 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 (31
ธันวาคม 2562) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 340.84 ล้านบาท
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 362.27 ล้านบาท ลดลง 159.94 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ นอัตราร้อยละ
30.63 เมื่อเทียบกับ สิ้ นปี 2562 (31 ธันวาคม 2562) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 522.21 ล้านบาท การลดลงเนื่องจากการขายเงินลงทุนใน
บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
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หนี้สิน
ด้านหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีหนี้สินทั้งสิ้น 228.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.85 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 (31
ธันวาคม 2562) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 288.19 ล้านบาท มีสาเหตุหลัก ได้แก่

หนี้ สิ น
หน่ วย : ล้านบาท

ณ วันที ่
31 ธ.ค.63
51.58
52.60
12.01
40.30
-

เจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ อืน่
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงิ นกูย้ ืมระยะสันจากบุ
้
คคลภายนอก
เงิ นกูย้ ืมจากสถาบันทางการเงิ น

▪

▪
▪
▪

หน่ วย : ล้านบาท
ณ วันที ่
31 ธ.ค. 62
63.07
31.42
13.91
28.00
100.65

เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 51.58 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ นอัตราร้อยละ 18.22 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 (31 ธันวาคม
2562) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 63.07 ล้านบาท เป็ นผลมาจากค่าว่าจ้างบริ ษทั ในต่างประเทศเป็ นผูด้ าเนินงานหลักในการดาเนิน การ
ขุดเหมืองที่ประเทศเมียนมาร์ และเจ้าหนี้สาหรับงานเหมืองหิ นแอนดีไซต์
เจ้าหนี้ อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 52.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็ นอัตราร้อยละ 67.39 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 (31 ธันวาคม
2562) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 31.42 ล้านบาท
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลภายนอก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 40.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็ นอัตราร้อยละ 43.93 เมื่อเทียบกับสิ้ น
ปี 2562 (31 ธันวาคม 2562) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 28 ล้านบาท
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 0 ล้านบาท ลดลงคิดเป็ นอัตราร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2562 (31
ธันวาคม 2562) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 100.65 ล้านบาท เป็ นเงินกูเ้ พื่อชาระค่าเครื่ องจักรสาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จ.ชุมพร
โดยการกูเ้ งินจากสถาบันการเงินในประเทศแห่งหนึ่ง การลดลงเนื่องจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จากัด
ซึ่งประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ย่อย มีส่วนของผูถ้ ือหุ้น 1,302.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.41 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 9.72 เมื่อ
เทียบกับสิ้นปี 2562 (31 ธันวาคม 2562) ซึ่งมีจานวนเงินประมาณ 1,187.19 ล้านบาท
กระแสเงินสด

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดาเนิ นงาน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมการลงทุน
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดเพิ ม่ ขึ้น(ลดลง)สุทธิ ในระหว่างงวด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันที ่ 1 มกราคม
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันที ่ 31 ธันวาคม
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31 ธ.ค.63
123.66
(75.88)
(48.17)
(2.44)
12.84
10.39

หน่ วย : ล้านบาท
31 ธ.ค. 62
149.29
(298.69)
148.05
(1.40)
14.27
12.84

รายงานประจาปี 2563
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดาเนินงานจานวน 123.66 ล้านบาท จากการรับชาระ
จากลูกหนี้การค้าต่างประเทศ กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจานวน 75.88 ล้านบาท ใช้ไปในการซื้อหุ้นในบริ ษทั ต่างประเทศแห่งหนึ่ งและ
กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปจากกิจกรรมการหาเงินจานวน 48.17 ล้านบาท จากดอกเบี้ยเงินกูจ้ ากการกูเ้ งินบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยมี เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 10.39 ล้านบาท ลดลง 2.44 ล้านบาท จากวันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ

ปัจจัยหรื อเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรื อการดาเนินงานในอนาคต
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อธุรกิจของบริษัท
ในการดาเนิ นธุ รกิจ ผลประกอบการของบริ ษทั จะขึ้นอยู่กับสภาวะทางเศรษฐกิ จและสังคม และข้อกาหนดกฎหมายเป็ นสาคัญ ซึ่ งอาจได้รับ
ผลกระทบจากปั จจัยภายนอก ที่ บริ ษัทไม่สามารถควบคุ มได้ เช่ น ปั จจัยทางด้านข้อก าหนดกฎหมาย โดยบริ ษัทได้ยื่น ขอต่ออายุประทานบัตร เลขที่
28675/15632 ต่อสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 โดยขั้นตอนการตรวจสอบรายงานประเมินความก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจ
สาหรับการอนุ ญาตประทานบัตรและความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่ใช้ในการทาเหมืองได้ผ่านการอนุ ญาตเรี ยบร้ อยแล้ว ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการต่อ
สัญญาการใช้ที่ดินนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 และเรื่ องการต่อสัญญาฯ ดังกล่าวถูกเสนอเข้า
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการรอนาเข้าคณะกรรมการพิจารณา ต่อมาบริ ษทั สิ นธนา รี ซอร์ ส จากัด
(เจ้าของประทานบัตรโดยบริ ษทั ฯได้เช่าช่วงการทาเหมือง) ได้ถูกนายทะเบียนหุ้นส่ วนบริ ษทั ขีดชื่อออกจากทะเบียนเป็ นบริ ษทั ร้างและสิ้ นสภาพนิติบุคคล
จึ งทาให้ ก ารดาเนิ นการในการขอประทานบัต รภายใต้ชื่ อบริ ษัท ดังกล่ าวไม่ส ามารถดาเนิ นต่ อไปได้ ทั้งนี้ ก ารด าเนิ น งานภายใต้ป ระทานบัต รเลขที่
25676/15268 ในนามของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ยังสามารถทาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีปริ มาณแร่ สารองเพียงพอต่อการดาเนินธุ รกิจและไม่ส่งผล
กระทบใดๆ ต่อบริ ษทั ฯ
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