แถลงการณ์ สาหรับสื่ อมวลชน
3 เมษายน2560
เรื่ อง:

บริ ษทั คิงส์เกต คอนโซลิเดทเต็ด ลิมิเต็ด ในประเทศออสเตรเลีย ผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ บริ ษทั อัครา รี ซอร์ สเซส จากัด
(มหาชน) ได้ส่งหนังสื อแจ้งรัฐบาลไทยละเมิดข้อตกลงการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) วันนี้

เรียน:

บรรณาธิการ และผูส้ ื่ อข่าว

บริ ษทั คิ งส์เกต คอนโซลิ เดทเต็ด ลิ มิเต็ด ผูถ้ ื อหุ ้นใหญ่ บริ ษทั อัครา รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ น
ผูป้ ระกอบการเหมืองแร่ ทองคาชาตรี ในจังหวัดพิจตรและเพชรบูรณ์ ได้ส่งหนังสื อแจ้งรัฐบาลไทยละเมิดข้อตกลงการค้าเสรี ไทยออสเตรเลีย (TAFTA) วันนี้ โดยทางบริ ษทั ฯ ได้ทาการประกาศแจ้งเป็ นเอกสารสาหรับเผยแพร่ ต่อสาธารณชนไว้ในเว็บไซต์
www.kingsgate.com.au อย่างเป็ นทางการ มีใจความว่า
 บริ ษทั คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด (ASX:KCN) (“คิงส์เกต” หรื อ “บริ ษทั ”) ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ บริ ษทั อัครา รี ซอร์สเซส
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการเหมืองแร่ ทองคาชาตรี ในประเทศไทย ขอเรี ยนให้ทราบว่า ขณะนี้บริ ษทั
ฯ อยูใ่ นระหว่างการเสาะแสวงหาแนวทางต่างๆ เพื่อแก้ไขและเยียวยาปั ญหาที่เกิดขึ้นกับเหมืองแร่ ทองคาชาตรี
รวมไปถึ ง การเรี ยกร้ องค่าชดเชยจากรั ฐบาลไทย จากการละเมิ ดข้อตกลงการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลี ย
(Thailand - Australia Free Trade Agreement: TAFTA)
 โดยในเบื้องต้น วันนี้บริ ษทั ฯ ได้มีหนังสื อถึงนายกรัฐมนตรี แห่ งราชอาณาจักรไทยแสดงความจานงขอเข้าพบ
เพื่อปรึ กษาหารื อถึงแนวทางการปฏิบตั ิตามสิ ทธิภายใต้ขอ้ ตกลงการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA)
 เนื่ อ งจากเป็ นเวลากว่า 11 เดื อ นแล้ว ที่ บ ริ ษ ัท ฯ ได้แ สดงถึ ง เจตจ านงในการขอเข้าพบรั ฐ บาลไทย เพื่ อ
ปรึ กษาหารื อในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยความบริ สุทธิใจ ภายหลังจากที่มีคาสั่งให้เหมืองแร่ ทองคาชาตรี ยตุ ิการ
ประกอบกิจการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 อย่างไรก็ตาม คาขอเข้าพบนายกรั ฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี จากบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับการตอบกลับแต่อย่างใด
บริ ษทั ฯ จึ งมี ความจาเป็ นต้องดาเนิ นการตามสิ ทธิ ในส่ วนของการส่ งเสริ มและคุ ม้ ครองการลงทุ นภายใต้
ข้อตกลงการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) เพื่อหาข้อยุติเรื่ องที่เกิดขึ้น
 การลงนามในข้อตกลงการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2547 ระหว่างประเทศไทย
และออสเตรเลี ย โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มบรรยากาศด้านบริ การ การค้า และการลงทุนระหว่างสอง
ประเทศ และมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2548

เกี่ยวกับบริษัท อัครา รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
บริ ษัทอัครา รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ประกอบกิ จการสารวจและการทาเหมื องแร่ทองคาและเงิน รวมทัง้ ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ โลหะทองคาและเงิน เริ่ มดาเนิ นการในปี พ.ศ 2544 โดยบริ ษทั ฯ ได้รับสัมปทานเหมือง
แร่ทองคาที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย คือ เหมืองแร่ชาตรี ตัง้ อยู่ในจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิ ษณุโลก ดาเนินงาน “เหมืองแร่ระบบปิ ด” ด้วยเทคโนโลยีการผลิ ตทีท่ นั สมัยและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก เพื่อการ
ดูแลให้ความปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยปัจจุบนั มีกาลังการผลิ ตที่ 6.2 ล้านสิ นแร่ต่อปี อันได้แก่ ผลิ ตโลหะทองคาจานวนประมาณ130,000 ออนซ์ ต่อปี และผลิ ตโลหะเงิ นเป็ นจานวนประมาณ
1,000,000 ออนซ์ ต่อปี จึงมีส่วนร่วมส่งเสริ มรายได้ให้ภาครัฐด้วยค่าภาคหลวงทีช่ าระแล้วรวมทัง้ สิ้ นกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งค่าภาคหลวงดังกล่าวจัดสรรเพื่อส่งเสริ มเศรษฐกิ จและคุณภาพชี วิตของชุมชน

 ข้อตกลงการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) มีขอบเขตครอบคลุมด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางรวมถึงการให้
ความคุ ้ม ครองด้านการลงทุ น แก่ นัก ลงทุ น ชาวออสเตรเลี ย โดยเปิ ดโอกาสให้นักลงทุ นสามารถเลื อ กใช้
กระบวนการยุติธรรมโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการต่อคณะอนุ ญาโตตุลาการระหว่างประเทศในการระงับข้อ
พิพาทกับรัฐบาล
 อย่างไรก็ตาม การปรึ กษาหารื อภายใต้ขอ้ ตกลงการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) นั้นอาจใช้ระยะเวลาใน
การด าเนิ น การถึ ง 3 เดื อน และหากไม่ ส ามารถหาข้อ ยุติ ร่ว มกัน ได้ บริ ษ ัท ฯ จาเป็ นต้อ งด าเนิ น การเข้า สู่
กระบวนการอนุ ญ าโตตุ ล าการระหว่า งประเทศต่ อ ไป ซึ่ งไม่ ส ามารถระบุ ร ะยะเวลาและผลลัพ ธ์ ข อง
กระบวนการดังกล่าวได้อย่างแน่นอน
 ท้ายนี้ บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนให้ทราบว่า บริ ษทั ฯ ยังคงหวังที่จะได้พบและหารื อถึงแนวทางการปฏิ บตั ิเพื่อหาทาง
ออกร่ วมกันกับรัฐบาลไทยต่อไป ด้วยความเชื่อมัน่ ในการดาเนิ นธุรกิจในประเทศไทยด้วยความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและประเทศไทยเสมอมาตลอดระยะเวลา 15 ปี ที่เปิ ดดาเนินการ
บริ ษทั อัครา รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั คิ งส์ เกต คอนโซลิ เดทเต็ด ลิ มิเต็ด ขอขอบพระคุ ณ
สื่ อมวลชนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนนาเสนอข่าวสารของบริ ษทั ฯ อย่างเป็ นธรรมด้วยดีเสมอมา หากสื่ อมวลชนท่านใดต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อ คุณประภาพิศ จาปี ผูจ้ ดั การ ฝ่ ายสื่ อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯ เพื่อรับทราบข้อมูลที่
ถูกต้องต่อไป
ขอแสดงความนับถือ,

นายเกรก ฟาวลิส
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
บริษัท อัครา รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุ ณาติดต่อ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ บมจ. อัครา รี ซอร์สเซส
คุณประภาพิศ จาปี : 081-172-7618/ คุณอรชุมา กอบเกือ้ กูล: 097-247-8944/ คุณนฤอร เกลาเทียน: 089-522-6169

เกี่ยวกับบริษัท อัครา รีซอร์ สเซส จากัด (มหาชน)
บริ ษัทอัครา รี ซอร์ สเซส จากัด (มหาชน) ประกอบกิ จการสารวจและการทาเหมืองแร่ทองคาและเงิน รวมทัง้ ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ โลหะทองคาและเงิน เริ่ มดาเนิ นการในปี พ.ศ 2544 โดยบริ ษทั ฯ ได้รับสัมปทานเหมือง
แร่ทองคาที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศไทย คือ เหมืองแร่ชาตรี ตัง้ อยู่ในจังหวัดพิจิตร เพชรบูรณ์ และพิ ษณุโลก ดาเนินงาน “เหมืองแร่ระบบปิ ด” ด้วยเทคโนโลยีการผลิ ตทีท่ นั สมัยและได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก เพื่อการ
ดูแลให้ความปลอดภัยต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยปัจจุบนั มีกาลังการผลิ ตที่ 6.2 ล้านสิ นแร่ต่อปี อันได้แก่ ผลิ ตโลหะทองคาจานวนประมาณ130,000 ออนซ์ ต่อปี และผลิ ตโลหะเงิ นเป็ นจานวนประมาณ
1,000,000 ออนซ์ ต่อปี จึงมีส่วนร่วมส่งเสริ มรายได้ให้ภาครัฐด้วยค่าภาคหลวงทีช่ าระแล้วรวมทัง้ สิ้ นกว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งค่าภาคหลวงดังกล่าวจัดสรรเพื่อส่งเสริ มเศรษฐกิ จและคุณภาพชี วิตของชุมชน

