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ประกอบธุรกิจเหมืองแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้รับใบอนุญาตประทานบัตรเป็น

ระยะเวลา 20 ปี จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม    

ให้ดำเนินกิจการเหมืองแร่ชาตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรและเพชรบูรณ์ ด้วยเทคโนโลยีการ

ผลิตมาตรฐานระดับโลก ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด 

ประเทศออสเตรเลีย 

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการ

สำรวจและการทำเหมืองแร่ทองคำและเงิน รวมทั้งผลิตและ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะทองคำและเงิน โดยบริษัทฯ ได้รับ

สัมปทานเหมืองแร่ทองคำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ 

เหมืองแร่ชาตร ี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัด

เพชรบูรณ ์ ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือประมาณ 

280 กิโลเมตร โครงการเหมืองแร่ชาตรีประกอบด้วยเหมืองแร่

ชาตรีใต้ซึ่งเป็นโครงการแรก และโครงการเหมืองแร่ชาตรีเหนือ 

� เดือนพฤศจิกายน 2544 เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ 

โครงการเหมืองแร่ทองคำชาตรีใต้ 

� เดือนพฤศจิกายน 2551 เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ 

โครงการเหมืองแร่ทองคำชาตรีเหนือ 

� กำลังการผลิตปัจจุบัน 6.2 ล้านตันสินแร่ต่อปี 

� ผลติโลหะทองคำไดเ้ปน็จำนวนมากกวา่ 130,000 ออนซต์อ่ปี 

� ผลติโลหะเงนิไดเ้ปน็จำนวนมากกวา่ 1,000,000 ออนซต์อ่ปี 

 

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) 

Sum
m

ary 

ข้อมูลประทานบัตร

ชาตรีใต้ จำนวน 5 แปลง          ครอบคลุมพื้นที่  1,400 ไร่  ได้รับประทานบัตรในปี 2543 และหมดอายุในปี 2563

ชาตรีเหนือ จำนวน 9 แปลง       ครอบคลุมพื้นที่  2,500 ไร่  ได้รับประทานบัตรในปี 2551 และหมดอายุในปี 2571

อายุประทานบัตรแปลงละ 20 ปี    สามารถต่ออายุได้ 5 ปี
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(865,465,737)

กว่า 10 ปี ที่เราสร้างสิ่งดีๆ สู่สังคมไทย 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม ภายใต้การกำกับกิจการที่

ดีและมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจของชุมชนและ

ประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

�	สรา้งผลตอบแทนแกป่ระทศ 
 บรษิทัฯ ผลติทองคำบรสิทุธิไ์ดป้ลีะกวา่ 130,000 ออนซ ์สรา้งรายไดเ้ปน็เงนิตราตา่งประเทศกวา่ 

7,000 ล้านบาท และมีส่วนเสริมรายได้ให้รัฐด้วยค่าภาคหลวงชำระแล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 3,000    

ลา้นบาท 

ข้อมูลผลประกอบการ ณ 1 กรกฏาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556

ปริมาณทองคำที่ผลิตได้ 133,681  ออนซ์

รายได้จากการขาย 7,061 ล้านบาท

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 114 ล้านบาท

ค่าภาคหลวง 684 ล้านบาท

ปริมาณทองคำที่ผลิตได้สะสม 1,505,120 ออนซ์

ค่าภาคหลวงสะสม 3,238 ล้านบาท

เงินค่าภาคหลวงถูกจัดสรรให้กับ

หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การ

จัดสรรค่าภาคหลวง 

�	40% ให้กับรัฐส่วนกลาง 

�	20% ให้อบจ. ในจังหวัดที่ตั้ง 

�	20% ให้อบต. ในพื้นที่ 

�	20% เฉลี่ยให้อบต. ทั่วประเทศ 

C
ontribution 
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ขอมูลเงินสมทบกองทุนตั้งแต กรกฎาคม 2557 - มิถุนายน 2558 (37,000,000 บาท)

เงินสมทบกองทุนประกันความเสี่ยงสิ่งแวดลอม EIA Fund ตั้งแตป 2551 - 2557 

รวมเปนมูลคาทั้งสิ้น 70,000,000 บาท

�	สรา้งผลตอบแทนแกท่อ้งถิน่ 

	�	เงนิสมทบกองทนุ 

  บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความสำคญัในการดแูลคณุภาพชวีติของคนในชมุชน จงึไดม้กีารมอบ 

  เงนิสมทบเขา้กองทนุตา่งๆ และมอบเงนิสนบัสนนุชมุชนมาอยา่งตอ่เนือ่ง 

�	การจา้งงาน  

 อคัรา จา้งพนกังานและแรงงานกวา่ 1,100 คน โดยรอ้ยละ 99 ของพนกังาน

เปน็ชาวไทย และพนกังานสว่นใหญร่อ้ยละ 75 เปน็คนในพืน้ทีร่อบโครงการ 

โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลคุณภาพชีวิตของคนใน

ชมุชน ไดจ้ดัใหม้กีารฝกึอบรมพือ่พฒันาทกัษะความรูค้วามสามารถในการ

ทำงานให้กับพนักงานอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐาน

คณุภาพในการทำงานใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เงินกองทุนต่างๆ 
�	กองทุนประกันความเสี่ยงสิ่งแวดล้อม  
 EIA Fund 

�	กองทุนอัคราเพื่อชุมชน Akara for 

 Community Fund 

�	กองทุนพัฒนาตำบลเขาเจ็ดลูก 

�	กองทนุพฒันาตำบลทา้ยดง 

�	กองทุนหมู่บ้านเขาดิน 
�	กองทุนหมู่บ้านนิคม 
รวม 37 ล้านบาท ต่อปี 

C
ontribution 

พนกังานชาวไทย 99% 
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การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย 
 
 บริษัทฯ ยึดถือความปลอดภัยเป็นค่านิยมหลักขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้นำระบบบริหารจัดการที่สำคัญคือ 

OHSAS18001 มาใช้ภายในองค์กร พนักงานทุกคนมีพันธสัญญาว่าจะทำงานโดยการยึดหลักความปลอดภัยทั้ง

ของตนเองและเพือ่นรว่มงานเปน็ทีต่ัง้ 

 

 อัครา ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ไม่ประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน สะสมชั่วโมงการทำงานกว่า 10 ล้าน

ชั่วโมงต่อเนื่องโดยปราศจากอุบัติเหตุร้ายแรง (สถิติสูงสุด 24 ล้านชั่วโมง) นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลสถาน

ประกอบการดีเด่นด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็น

ปีที่ 7 ติดต่อกัน จึงทำให้บริษัทฯ เชื่อว่า “เราคือผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำที่มีความปลอดภัยสูงที่สุด

แห่งหนึ่งของโลก (One of Safest Gold Mines in the World)“ Safety 
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การจัดการไซยาไนด์จากกระบวนการผลิต 
 

 เหมืองแร่ทองคำชาตรี มุ่งเน้นในการทำงานเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการไซยาไนด์ระดับนานาชาติ 

(Cyanide Code) ซึ่งมาตรฐานนี้ได้รวมทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับไซยาไนด์ ตั้งแต่กระบวนการขนส่ง การเก็บ 

การใช้ และการดูแลสิ่งแวดล้อม มีการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ มีการเก็บตัวอย่างกากแร่ที่จะปล่อย

ไปยังบ่อเก็บกากแร่ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าไซยาไนด์ (Total Cyanide) ทุกชั่วโมง 

 

 ไซยาไนด์ที่อัคราใช้ เป็นส่วนหนึ่งของสารละลายที่ใช้ในกระบวนการชะละลายทองคำ ซึ่งจะมีค่าประมาณ 

150 ppm และ ณ ท้ายกระบวนการผลิต บริษัทฯ มีการควบคุมปริมาณไซยาไนด์ในกากแร่ให้ไม่เกินค่า

มาตรฐานที่กำหนด และควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนลงสู่ธรรมชาติ ซึ่งค่ามาตรฐานที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด

คือจะต้องมีค่าไซยาไนด์ไม่เกิน 20 ppm (20 ในล้านส่วน) ในขณะที่ บริษัทฯ สามารถควบคุมปริมาณ Total 

ไซยาไนด์ในน้ำที่อยู่ในบ่อเก็บกากแร่ของเหมืองแร่ทองคำชาตรี ให้มีค่าประมาณ 1 - 2 ppm โดยแทบไม่มี

โซเดียมไซยาไนด์หลงเหลืออยู่เลย ซึ่งไซยาไนด์ดังกล่าวจะสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเมื่อสัมผัส

กับแสงอาทิตย์ 

สิ่งของ ระดับ 

ถั่วลันเตา 1 - 31 ppm 

กาแฟ สูงถึง 6 ppm 

เกลือ สูงถึง 13 ppm 

อัลมอนด์ 26 - 100 ppm 

มันสำปะหลังดิบ 200 - 1,000 ppm 

ควันบุหรี่ สูงถึง 1600 ppm 

Environm
ental 

M
anagem

ent 
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การบริหารจัดการบ่อเก็บกากแร่ (TSF) 
 

 บ่อเก็บกากแร่ของเหมืองแร่ทองคำชาตรี ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมป้องกันผลกระทบ  

สิง่แวดลอ้มแหง่รฐัเนวาดา ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยไดว้า่จา้งบรษิทั Knight Pie’ Sold Consulting 

ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลีย ที่มีประสบการณ์และการออกแบบควบคุมงานใน

ระดับโลก ทุกขั้นตอนการก่อสร้างเป็นไปอย่างรอบคอบ 

• ก่อนการก่อสร้าง มีการศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อยืนยันความ

เหมาะสมในการก่อสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนำเสนอให้หน่วยงานภาครัฐเพื่อออกใบอนุญาต 

• ระหว่างการก่อสร้าง มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานภาครัฐเป็นระยะ พร้อมมีการรายงาน

ความคืบหน้าและผลการตรวจวัดระหว่างการก่อสร้างให้แก่หน่วยงานของรัฐ 

• มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่นคุณภาพน้ำและอากาศ ทั้งในบริเวณโครงการและ

ชุมชนโดยรอบโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการจัดการเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผลจากการตรวจวัดไม่พบประเด็นน่ากังวลใดๆ เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม  

TSF 

CN = ไซยาไนด

C = คารบอน

N2  = กาชไนโตรเจน
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TSF 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
	

	 �	ผลการตรวจวดัคณุภาพนำ้ใตด้นิในบอ่สงัเกตการณร์อบบอ่เกบ็กากแรท่ี ่2 (TSF 2) 
 บริษัทฯ ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในบ่อสังเกตการณ์รอบบ่อเก็บกากแร่ที่ 2 เป็น

ประจำทุกเดือน เพื่อติดตามตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินว่ามีการปนเปื้อนจากบ่อเก็บกากแร่ 

หรือไม่ ซึ่งจากผลการตรวจวัดตั้งแต่เดือน มกราคม 2556 - พฤษภาคม 2557 พบว่าปริมาณ

สารไซยาไนด์ทั้งหมดอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 �	ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศบรเิวณชมุชนทีอ่ยูโ่ดยรอบเหมอืงแร ่
 บริษัทฯ ได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อติดตามตรวจวัด

คุณภาพอากาศบริเวณชุมชนที่อยู่โดยรอบเหมืองแร่จำนวน 9 ชุมชน ซึ่งจากผลการตรวจวัดตั้ง

แต่เดือน กุมภาพันธ์ 2556 - พฤษภาคม 2557 พบว่าปริมาณฝุ่นอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เส้นสีแดงคือเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

ผลการตรวจวดัคณุภาพนำ้ใตด้นิในบอ่สงัเกตการณร์อบบอ่เกบ็กากแรท่ี ่2 

TSF 

ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศบรเิวณชมุชนทีอ่ยูโ่ดยรอบเหมอืงแร่ 
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การสนับสนุนด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
  

 อัครา สนันสนุนการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของหน่วยงานในพื้นที่ชุมชน โดยการ

เข้าไปร่วมกับสาธารณสุขเคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพชาวบ้านและเยาวชนในเขตพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลตนเอง 

 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า   

พนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานภายในโครงการมีสุขภาพที่สมบูรณ์ โดยผลการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุด

ในวันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2557 สรุปผลได้ดังตาราง 

 

ผลการตรวจสขุภาพพนกังาน 
5 - 6 มถินุายน 2557 

สรุปผลการ
ตรวจสุขภาพ 

ประเภท จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ  
(คน) ปกติ (คน) ผิดปกติ 

(คน) ค่ามาตรฐาน 

แมงกานิส 379 379 0 < 1 0 ug / dL 

สารหนู 379 379 0 < 35 ug / L 

ไซยาไนด์ 
122 

(เฉพาะพนักงานที่สัมผัส) 
122 0 < 0.5 ug / mL 

H
ealth 
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กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (CSR) 
อัครา ดำเนินธุรกิจเหมืองแร่ควบคู่ไปกับงานชุมชนสัมพันธ์ มุ่งพัฒนาสังคมและชุมชนที่แวดล้อม  

ให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าความสุขของชุมชนคือความสุขขององค์กรเช่นกัน โดย

กิจกรรมองค์กรเพื่อสัมคมมุ่งเน้น 5 กลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาสนับสนุนหรือดำเนินการ

ในแต่ละโครงการ 

การศึกษาและ 
วัฒนธรรม 

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการสื่อสารกับชุมชนท้องถิ่น รับรู้และรับฟังใน

ประเด็นข้อคิดเห็นต่างๆ และนำมาจัดการอย่างเหมาะสม ให้ทุกฝ่ายพึง

พอใจ เช่น การจัดเวทีให้ความรู้เรื่องโครงการก่อสร้างที่เก็บกากแร่ 

ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน เช่น การมอบ 

ทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ชุมชนรอบ

เหมืองที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน ตลอดจนร่วมจัด

กจิกรรมงานประจำปตีา่งๆ เพือ่สบืสานวฒันธรรม

ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ส่งเสริมอาชีพในชุมชน เพื่อเสริมสร้างรายได้  

ให้บุคคลในชุมชนอย่างยั่งยืน เช่น โครงการ

เลี้ยงสุกร โครงการเลี้ยงกบ โครงการดอกไม้

ประดิษฐ์ เป็นต้น 

สนับสนุนการให้บริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุขของหน่วยงานในพื้นที่ชุมชน 

โดยการเข้าร่วมกับสาธารณสุขเคลื่อนที่ 

ตรวจสุขภาพชาวบ้านในเขตพื้นที่รัศมี 5 

กิโลเมตรรอบโครงการเหมือง และตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบอย่าง

ต่อเนื่อง เป็นต้น 

สนับสนุนการสร้างสาธารณูปโภคเพื่อชุมชนและสถาน

ศึกษา เช่น การก่อสร้างประปาหมู่บ้าน การก่อสร้าง

โรงอาหารให้แก่โรงเรียน การสนับสนุนการจัดตั้ง

โครงการวิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มเทพนิมิตร รวมทั้งช่วย

เหลือชุมชนตอบสนองตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น 

กรณีอุทกภัย เป็นต้น 

สุขภาพ   การสร้างรายได้  

การมี 
ส่วนร่วมกับ 

ชุมชน 

การลงทุน 
ทางสังคม 

C
SR
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ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (CSR) 
	
�	ปรับปรุงถนนทางหลวง 1344 ระยะทาง 

2 กโิลเมตร ใหเ้ปน็ถนนลาดยางมาตรฐาน 

จากเดิมที่มีสภาพเป็นถนนลูกรัง ถูกทิ้ง

ร้างและเป็นหลุมบ่อ เป็นอุปสรรคต่อ

การสัญจร 

 

�	ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการซ่อมบำรุงด้วย

โครงการอบรมทมีประปาหมูบ่า้น เพือ่พฒันาทกัษะ

ในการติดตามซ่อมบำรุง และแก้ไขปัญหาต่างๆ 

เกีย่วกบัระบบประปาหมู่บ้านได้ด้วยตนเอง 

 
 

�	สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนคีรีเทพนิมิตและโรงเรียนบ้านดงหลง ปรับปรุงพื้นที่โรงเรียน สนามเด็กเล่น   

และโรงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาและจัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษา 

 

�	ดำเนนิการตรวจสขุภาพของประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชน

รอบพื้นที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเดือนมกราคม 2557 

บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง 

(เดก็ สตรมีคีรรภ ์ผูม้โีรคประจำตวั) โดยรอบพืน้ทีด่ำเนนิ

กิจการในรัศมี 5 กิโลเมตร  

 

�	สนับสนุนชาวบ้านในการเรียนรู้การประดิษฐ์หัตถกรรมจากหญ้าแฝก เพื่อสร้าง

รายได้เป็นอาชีพเสริม พร้อมพัฒนาให้เป็นสินค้าโอท็อปประจำท้องถิ่น 

 

  

�	รับฟังความคิดเห็น ให้ความรู้ 

เปิดโอกาสให้สาธารณชนได้มี

ส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลต่างๆ 

อย่างโปรงใส C
SR

 


