แถลงการณ์ บริษัท
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เรื อง:

บริษทั อัครา รีซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ได้ รับแจ้ งการอนุมตั ิออกอาชญาบัตรพิเศษเพื$อสํารวจแร่ ในพื (นที$อําเภอ
ชนแดน และอําเภอวังโป่ ง จังหวัดเพชรบูรณ์

เมือ วันที 25 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2563 บริ ษัท อัค รา รี ซอร์ สเซส จํากั ด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ รับ หนั งสื อ จาก
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้ งให้ ทราบว่ า กรมอุตสาหกรรมพืน5 ฐานและการเหมืองแร่ (“กพร.”) ได้
พิจารณาอนุ มัติออกอาชญาบัตรพิเศษให้ แก่ บริ ษัท จํานวน 44 แปลง ในพืน5 ทีอําเภอชนแดนและอําเภอวังโป่ ง
จังหวั ดเพชรบูรณ์ ครอบคลุมเนือ5 ที 397,226 ไร่ โดยอาชญาบัตรพิเศษมีอายุ 5 ปี นั บตัง5 แต่ วันที 26 ตุลาคม พ.ศ.
2563 ถึงวันที 25 ตุลาคม พ.ศ. 2568 บริษทั จึงขอชี (แจงรายละเอียดเพิ$มเติมดังนี (
บริษทั ได้ ยื$นคําขออาชญาบัตรพิเศษเพื$อสํารวจแร่ ในพื (นที$อําเภอชนแดนและอําเภอวังโป่ ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2546
และ พ.ศ. 2548 ซึง$ คําขอดังกล่าวถูกชะลอการอนุมัติไว้ เนื$องจากรัฐบาลต้ องการให้ มีการทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์ใน
การสํารวจและพัฒนาแหล่งแร่ ทองคําให้ มีความเหมาะสมยิ$งขึน( โดยภายหลังจากที$ได้ มี การกําหนดและประกาศบังคับใช้
กฎระเบียบใหม่ที$เกี$ยวข้ องเป็ นที$เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงได้ ดําเนินการสานต่อคําขอดังกล่าวที$ค้างอยู่ ภายใต้ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.
2560 และกฎระเบียบใหม่
การออกอาชญาบัตรพิเศษเป็ นเพียงการให้ สิทธิในการสํารวจแร่ ในพืน5 ทีท รี ะบุบนอาชญาบัตรเท่ านัน5 ซึงสิทธิในการ
สํารวจไม่ ได้ อยู่เหนือสิทธิในทีดินตามกฎหมายของประชาชน หรื อของหน่ วยงานรั ฐ โดยบริ ษัทจําเป็ นต้ องได้ รับ
อนุญาตจากเจ้ าของทีดินอย่ างถูกต้ องก่ อนเข้ าพืน5 ที ทีสําคั ญ อาชญาบัตรพิเศษไม่ ได้ มอบสิทธิในการทําเหมือ ง
หรื อเป็ นข้ อผูกพันว่ าทางราชการจะต้ องอนุญาตประทานบัตรแก่ บริษัทในอนาคตแต่ อย่ างใด เนืองจากการจะได้ รับ
อนุญาตประทานบัตรนั น5 บริ ษัทต้ องดําเนินการตามขัน5 ตอนระเบียบและกฎหมาย และได้ รับความเห็นชอบให้ ใช้
พืน5 ทีเพือการทําเหมืองจากหน่ วยงานทีเกียวข้ องก่ อน
ภายหลังจากที$ ได้ ทราบข่ าวการอนุมัติอาชญาบัตรพิเศษ ได้ มีเสียงสนับสนุนจากคนในพื น( ที$ อาทิเช่น นายชัยวัฒน์ พรมดี
กํานันตําบลท้ ายดง หมู่ 6 บ้ านวังขอน ตําบลท้ ายดง อําเภอวังโป่ ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่ าวว่ า “ผมและประชาชนใน
พืน5 ทีขอขอบคุณรั ฐบาลทีเข้ าใจและรั บฟั งความจริ ง และอนุมัติอาชญาบัตรให้ บริ ษัท เราเชือว่ าบริ ษัทจะดําเนินการ
สํารวจด้ วยความรั บผิดชอบต่ อชุมชน สิงแวดล้ อม และสร้ างงานเพือขับเคลือนเศรษฐกิจให้ กับชุมชนต่ อไป”
บริษทั ต้ องขอขอบคุณสําหรับความเชื$อมัน$ ที$มอบให้ แก่เรา และขอให้ มนั$ ใจว่า ด้ วยเทคโนโลยีและมาตรฐานระดับสากล และหลัก
ในการดํ าเนินธุรกิ จที$ ตระหนักถึงความรั บผิดชอบต่อสังคม และให้ ความสํ าคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับที$เกี$ยวข้ อง การดําเนินงานของบริษัทจะไม่ ส่งผลกระทบต่ อสุขภาพและสิงแวดล้ อม ในการนี ( บริ ษัทหวังจะเป็ น
ส่ วนสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่ านการสร้ างงาน สร้ างรายได้ ให้ แก่ ประชาชนในพืน5 ที ทัง5 นี 5 ประชาชนยังสามารถ
ใช้ ประโยชน์ จากแหล่ งนํา5 ทีอาจค้ นพบระหว่ างการสํารวจอีกด้ วย

ในโอกาสนี ( นายเชิดศักดิI อรรถอารุ ณ ผู้จัดการทัวไป ฝ่ ายกิจการภายนอก กล่ าวว่ า “การสํารวจจะทําให้ เรามีข้อมูล
ทางธรณี วิทยาของพืน5 ทีอย่ างกว้ างขวาง และยังมีข้อมูลเชิง พืน5 ทีในมิติอืนๆ ทีเป็ นประโยชน์ ซึงภาครั ฐสามารถ
นําไปใช้ เพือการบริ หารจัดการพืน5 ทีได้ เป็ นอย่ างดี สําหรั บ เรื องชุ มชนนัน5 ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ ได้ ลงพื น5 ทีอย่ าง
ต่ อเนือง เพือสือสารข้ อมูลทีถกู ต้ องและทําความเข้ าใจกับพีน้องประชาชนเรื องงานสํารวจ ว่ าจะไม่ ทําให้ เกิดความ
เปลียนแปลงของพืน5 ที และบริ ษัทมีพันธะทีจะต้ องดูแลให้ พืน5 ทีอยู่ในสภาพเดิม ซึงก็ได้ รับการต้ อนรั บอย่ างอบอุ่น
และเป็ นมิตรตลอดเวลาทีผ่านมา จึงมันใจว่ าจะสามารถทํางานสํารวจโดยมีความเข้ าใจและการรั บรู้ เรื องราวต่ างๆ
ร่ วมกันจากการสือสารสองทางกับชุมชนในพืน5 ที ดังทีได้ ดาํ เนินการมาโดยลําดับ”
ท้ ายนี ( บริ ษัท อัครา รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกท่านในการให้ โอกาสพิจารณาข้ อมูลต่างๆ อย่างรอบด้ านอยู่
เสมอ ตลอดจนการนําเสนอข้ อมูลของบริ ษัท ซึ$งถือเป็ นส่วนสําคัญในการช่วยสะท้ อนข้ อเท็จจริ งให้ สังคมได้ รับรู้ หากท่านมีข้อ
สงสัยประการใดกรุณาติดต่อฝ่ ายสื$อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของบริษัทเพื$อรับทราบข้ อมูลที$ถกู ต้ องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั อัครา รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
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