แถลงการณ์ บริษัท
26 มกราคม พ.ศ. 2565

อัคราได้ รับการอนุมตั ติ ่ ออายุประทานบัตรและใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
เตรี ยมพร้ อมสําหรั บการกลับมาเปิ ดดําเนินการ
ตามทีบริ ษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด ลิมิเต็ด (“คิงส์เกต”) ซึง เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท อัครา รี ซอร์ สเซส จํากัด (มหาชน)
(“บริษทั ”) ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคําชาตรี ในจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ได้ รายงานถึงการทีบริ ษัทได้ รับ
อนุญาตการต่ ออายุประทานบัตรเพื,อการทําเหมืองแร่ ทองคําและเงิน จํานวน 4 แปลง ออกไปอีก 10 ปี โดยมี
ผลตัง3 แต่ วันที, 30 ธั นวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วั นที, 29 ธั นวาคม พ.ศ. 2574 และการได้ รับอนุญาตการต่ ออายุ
ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ออกไปอีก 5 ปี โดยมีผลตัง3 แต่ วันที, 19 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที, 18 มกราคม
พ.ศ. 2570 นั 4น บริษทั ขอชี 4แจงรายละเอียดเพิม เติมดังนี 4
คําขอต่ออายุประทานบัตรทั 4งหมดเป็ นคําขอทีบริ ษัทได้ ยืนไว้ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. 2560 ในพื 4นทีประทานบัตรเดิม โดยบริษัทได้ ยืนเอกสารประกอบคําขอเพิมเติมตามทีกําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติแร่
พ.ศ. 2560 รวมทั 4งได้ ดําเนินการตามกรอบนโยบายบริหารจัดการแร่ทองคําและกฎระเบียบทีเกียวข้ องเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว
บริษทั ต้ องขอขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรมสําหรับความเชือมัน ทีมอบให้ และขอยืนยันว่า ด้ วยเทคโนโลยีและมาตรฐาน
ระดับสากล และหลักในการดําเนินธุรกิจทีตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ ความสําคัญกับการเคารพและ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับทีเกียวข้ อง การดําเนินงานของบริษัทไม่ ส่งผลกระทบต่ อสุขภาพและสิ,งแวดล้ อม
ด้ วยวิสยั ทัศน์ทีต้องการก้ าวขึ 4นเป็ นผู้นําในการผลิตทองคําของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการดําเนินงาน มุ่งเน้ นส่งเสริ มการปฏิบตั ิงานภายใต้ มาตรฐานสากลด้ วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม ตรวจสอบได้ และ
ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิงแวดล้ อม โดยมีพนั ธกิจหลัก ดังนี 4
• รักษาไว้ ซงึ สถิติการเป็ นผู้ประกอบการ “เหมืองแร่ ทองคําที,มีความปลอดภัยสูงสุดแห่งหนึ,งในโลก”
• ยกระดับขีดความสามารถของประเทศ ร่ วมพัฒนาศักยภาพการผลิตทองคําตั 4งแต่ต้นนํ 4าถึงปลายนํ 4า เพือผลักดันให้
ประเทศไทยเป็ นผู้ผลิตทองคําอย่างครบวงจร
• สร้ างการเติ บ โตทางธุร กิจ อย่ างยัง ยื น พร้ อมยกระดับ คุณภาพชี วิต ของคนในชุม ชนอย่างเป็ นรู ป ธรรม อาทิ เ ช่น
แผนพัฒนาพื 4นทีโครงการให้ เป็ นแหล่งท่องเทียวสําคัญประจําจังหวัด เพือเพิมช่องทางในการสร้ างรายได้ ให้ แก่ชุมชน
แม้ เมือเหมืองเสร็จสิ 4นการดําเนินงานในอนาคต เป็ นต้ น
ท่ามกลางวิกฤตการณ์แพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ทีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทัวโลก รวมทั 4งประเทศไทยอย่างรุ นแรง
ธุรกิจจํานวนมากต้ องปิ ดกิจการลง และประชาชนต้ องถูกเลิกจ้ างทําให้ สูญเสียซึง รายได้ ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต

ของทุกคนในสังคม บริษัทจึงมุ่งหวังเป็ นส่ วนสําคัญในการช่ วยฟื 3 นฟูและขับเคลื,อนเศรษฐกิจของประเทศให้ ไปต่ อ
อย่ างแข็งแกร่ งผ่ านการสร้ างงาน สร้ างรายได้ ก่ อให้ เ กิดการหมุนเวี ยนของเงินในระบบเศรษฐกิจทัง3 ระดับ
ท้ องถิ,นและระดับประเทศ
โดยตลอดระยะเวลาการดําเนินกิจการเหมืองแร่ ทองคําชาตรี ทีผ่านมา บริษัทได้ สร้ างรายได้ ให้ แก่ชุมชนและประเทศไทย
อาทิเช่น
• การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจต่ อเนื,องในประเทศไทยเป็ นเงินกว่า 32,000 ล้ านบาท
• การชําระค่ าภาคหลวงกว่า 4,500 ล้ านบาท โดยร้ อยละ 50 ของค่าภาคหลวงถูกจัดสรรให้ แก่หน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินในพื 4นทีทีเป็ นทีตั 4งของเหมืองเพือนํามาใช้ ในการพัฒนาชุมชน
• การจ้ างงานโดยตรงและผ่านผู้รับเหมาของบริ ษัท โดยจ่ายค่าตอบแทนกว่า 1,800 ล้ านบาท จากการจ้ างพนักงาน
กว่า 1,000 คน ซึง ร้ อยละ 99 เป็ นคนไทย และส่ วนใหญ่ เป็ นประชาชนที,อาศัยอยู่รอบพืน3 ที,โครงการ เพือ
ส่งเสริ ม ให้ ครอบครั วได้ อยู่กันพร้ อมหน้ า ไม่ต้องอพยพย้ ายถินเพื อหางานทํ า นอกจากนี 4 การจับจ่ายใช้ ส อยของ
พนักงานยังเป็ นแรงสนับสนุนให้ ธุรกิจท้ องถินขยายตัวเพิมขึ 4น
• นอกเหนือจากการสมทบเงินเข้ ากองทุนพัฒนาชุมชนต่าง ๆ ตามทีกฎหมายกําหนด บริษัทยังคงให้ การสนับสนุนการ
พัฒนาชุมชนและกิจกรรมเพิ,มเติมทัง3 ด้ านโครงสร้ างพืน3 ฐาน สุขภาพ สังคม การศึกษาและศาสนากว่า 400
ล้ านบาท ด้ วยตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพือให้ สามารถตอบสนองความต้ องการ
ของชุมชนได้ สูงสุด บริ ษัทจึงตัง4 สํ านักงานทีม ชุม ชนสัมพันธ์ ในทํ าเลทีประชาชนสามารถเข้ า ถึงได้ ง่าย เพือให้ การ
แลกเปลียนข้ อมูลระหว่างบริษัทและประชาชนเป็ นไปได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยบริษัทรู้สึกภูมิใจเป็ นอย่างยิง ทีได้ รับ
ความไว้ วางใจจากชุมชนจนกลายเป็ นหนึง ในองค์กรแรก ๆ ทีชุมชนนึกถึงเมือต้ องการความช่วยเหลือเสมอ อย่างไรก็
ตาม บริ ษัทจะไม่หยุด ยัง4 พัฒ นาหาแนวทางที จะส่ งเสริ ม ให้ ความร่ วมมื อระหว่างบริ ษัทและชุมชนเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิง ขึ 4น
บริษทั ขอถือโอกาสนี 4ยืนยันอีกครัง4 ว่า บริษัทปฏิบัติทุกอย่ างตามกฎหมายและหลักธรรมภิบาลอย่ างเคร่ งครั ด การ
ดําเนินงานของบริ ษัทไม่ ส่งผลกระทบต่ อสุขภาพประชาชนและสิ,งแวดล้ อมแต่ อย่ างใด ซึ,งมีเอกสารวิชาการที,
จัดทําโดยคณะบุคคลและหน่ วยงานที,เป็ นกลางสนับสนุนข้ อเท็จจริ งนีเ3 ป็ นจํานวนมาก อาทิเช่น โครงการตรวจ
วิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพสิงแวดล้ อมบริ เวณพื 4นทีแหล่งแร่ทองคํา จังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ของสถาบันวิจยั
สภาวะแวดล้ อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง พบว่าค่าการตรวจวัดคุณภาพสิงแวดล้ อมและสุขภาพของประชาชนในพื 4นที
บริ เวณโครงการไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากพื 4นทีอืนทีอยู่ไกลออกไป และไม่แสดงความสัมพันธ์กับกิจกรรมการทํา
เหมืองแต่อย่า งใด และรายงานการตรวจสอบและประเมินมาตรฐานของเหมืองแร่ ทองคําชาตรี โดยบริ ษัท แบร์ โดแบร์
อินเตอร์ เนชัน แนล ลิมิเต็ด (Behre Dolbear International Limited) ซึง เป็ นผู้เชียวชาญด้ านการตรวจสอบและประเมินการ
ปฏิบัติงานของเหมื องทองทัวโลกกว่า 100 ปี ที กรมอุตสาหกรรมพื น4 ฐานและการเหมืองแร่ เลือกให้ ม าตรวจสอบการ
ดํ าเนิน งานของบริ ษัท อย่ างละเอีย ดทุก ขัน4 ตอน โดยผลการประเมิ น พบว่ า การดํา เนิ น งานทุ ก อย่ า งของบริ ษั ท
ปลอดภัยเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
เพือให้ มนั ใจได้ ว่าการดําเนินการของบริษัทปลอดภัยและเป็ นมิตรต่อสิงแวดล้ อมตามมาตรฐานสูงสุด จึงจัดให้ มีการติดตั 4ง
จุดตรวจวัดคุณภาพด้ านสิงแวดล้ อม ครอบคลุมการตรวจวัดคุณภาพดิน นํ 4าผิวดิน นํ 4าใต้ ดิน อากาศ ทั 4งในพื 4นทีโครงการ
และบริเวณโดยรอบ ด้ วยเทคโนโลยีทีได้ รับการออกแบบจากผู้เชียวชาญและบริษัทชั 4นนําระดับโลก
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ท้ า ยนี 4 บริ ษั ท ขอขอบคุณ รั ฐ บาลไทยที พิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง ทุก อย่ า งด้ ว ยความเป็ นธรรม และขอขอบคุ ณกระทรวง
อุตสาหกรรมทีอนุญาตการต่ออายุประทานบัตรและใบอนุญาตประกอบโลหกรรมให้ แก่บริ ษัทเพือให้ สามารถกลับมาเปิ ด
ดําเนินการได้ อีกครัง4 ด้ วยเชือว่าบริษัทจะเป็ นส่ วนสําคัญในการช่ วยฟื 3 นฟูและขับเคลื,อนเศรษฐกิจของประเทศ ใน
การนี 4ขอให้ มนั ใจว่า บริษัทปฏิบัตทิ กุ อย่ างตามกฎหมายที,เกี,ยวข้ อง และการดําเนินงานของบริษัทไม่ ส่งผลกระทบ
ต่ อสุขภาพและสิ,งแวดล้ อม โดยบริ ษัทมุ่งเน้ นให้ ความสําคัญแก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้เติบโตไป
ด้ วยกันอย่ างมีความสุขและยั,งยืน
ขอแสดงความนับถือ
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