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Bre – X กับแหลงแรทองคํ าในบูซัง

            รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ในที่สุด Bre–X Minerals Ltd. รองตอศาลขอเปนบริษัทลมละลายเมื่อ 
วนัพฤหสับดีที่ 8 พฤษภาคม 2540  กอนหนานั้นหนึ่งวัน Toronto Stock Exchange ถอดหุนของ 
Bre–X ออกจากตลาดหลักทรัพยแหงนั้น  หุนของ Bre–X ซึง่เคยทะยานขึ้นสูระดับ 280 ดอลลาร 
คานาดารวงหลนลงเหลือ 6 เซนตคานาดา หลงัจากกรณีการลวงโลกเกี่ยวกับปริมาณทองคํ าใน 
บูซังถูกเปดโปง

Bre–X เปนบริษัทแรเล็กๆจดทะเบียนใน Calgary มณฑลอัลเบอรตา (Alberta) 
ประเทศคานาดา ผูกอต้ังบริษัทนี้ คือ เดวิด วอลช (David Walsh) มภูีมหิลงัเปนพนักงานบริษัท 
เงินทุนหลักทรัพย ตอมาหันมาประกอบธุรกิจนํ้ ามันและแกสในป 2523 ดวยการตั้งบริษัทชื่อ
Bresea Resources Ltd. แตธุรกิจลมเหลว  คร้ันในป 2532 จึงกอต้ัง Bre–X Minerals Ltd.  
เพือ่ประกอบธุรกิจเหมืองแร  แตธุรกิจลมเหลวตามเคย  จนเกือบหมดเนื้อหมดตัว

ในป 2536 เดวิด วอลชระดมเงินทุนจากมิตรสหายไดประมาณ 200,000  
ดอลลารคานาดา แลวเดินทางสูอินโดนเีซีย โดยเลือกเมืองบูซัง (Busang) ในเกาะบอรเนียวเปน
ฐานที่มั่น  เพยีงชั่วเวลาสองปตอมา  Bre-X กป็ระกาศในเดือนตุลาคม 2538 วา  คนพบแหลงแร
ทองค ําจํ านวนมหาศาลในบซูงั โดยประมาณวามีมากกวา 30 ลานออนซ ในเดือนกุมภาพันธ 2539 
กระทรวงเหมืองแรและพลังงานแหงอินโดนีเซียยืนยันคํ าประกาศของ Bre–X ยังผลให Bre–X 
กลายเปนบริษัทเนื้อหอมที่นักลงทุนพากันมาตอม

แต Bre–X มไิดพอใจกับตัวเลขประมาณการ 30 ลานออนซ โดยมีการเขยิบ 
ตัวเลขประมาณการตามกาลเวลา  ในเดือนกรกฎาคม 2539 Bre–X ประกาศวา  แหลงแรทองคํ า
ในบซูงัมปีริมาณถึง 46.92 ลานออนซ คร้ันในเดือนกุมภาพันธ 2540 ตัวเลขประมาณการนี้เขยิบ
ข้ึนเปน 70.95 ลานออนซ ตลอดเวลาที่ Bre–X เขยบิตัวเลขประมาณการนี้ ไมมีหนวยงานอิสระ
และเปนกลางประเมินตัวเลขประมาณการของ Bre–X แมแตกระทรวงเหมืองแรและพลังงานแหง
อินโดนีเซียก็มิไดสนใจตรวจสอบอยางจริงจัง
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การ ‘คนพบ’ แหลงแรทองคํ าของ Bre–X โดยที่มีคํ ารับรองจากรัฐบาล 
อินโดนเีซยี ทํ าใหมูลคาตลาดของบริษัทที่เกือบลมละลายอยาง Bre–X เพิม่ข้ึนทันตาเห็น  เมื่อ 
หุนของ Bre–X จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยโตรอนโต และเริ่มซื้อขายเมื่อวันที่ 23 เมษายน 
2539 ราคาหุนถบีตัวจากหุนละ 5 ดอลลาร เปนหุนละ 192.50 ดอลลารคานาดาภายในไมกี่นาที 
จนทายทีสุ่ดถีบตัวสูระดับ 280 ดอลลารคานาดาเมื่อส้ินป 2539 แมในภายหลังเมื่อมีการแตกหุน
ในอตัรา 10 ตอ 1 ราคาหุนก็ยังอยูในระดับ 28 ดอลลารคานาดา

ปริมาณแหลงแรทองคํ าอันมหึมาตามประกาศของ Bre–X และตามการรับรอง
ของรัฐบาลอินโดนีเซีย ทํ าใหนักลงทุนและบรรดาบริษัทเหมืองแรตางๆทั่วโลกสนใจที่จะรวม 
ลงทุนในการพัฒนาแหลงแรบูซังทางภาคตะวันออกเฉียงใตของเกาะบอรเนียว ในประเทศที่มี 
การใชอิทธิพลทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางกวางขวางดังเชน 
อินโดนเีซยี หนทางในการเขารวมทุนกับ Bre–X มไิดมีแตการเจรจากับ Bre–X โดยตรงเทานั้น  
หากยงัสามารถอาศัยแรงกดดันทางการเมืองอีกดวย

ในปลายป 2539 นายยซูุฟ เมอรรุก (Jusuf Merukh) นกัธุรกิจชาวอินโดนีเซีย
เรียกรองสิทธิการถือหุน 40% ใน Bre–X  ทัง้นีเ้ปนที่เขาใจวา นายเมอรรุกเปนนายทุนนายหนา 
ที่ชวยให Bre–X ไดสัมปทานการสํ ารวจแรที่บูซัง เมื่อ Bre–X ไมแยแสขอเรียกรองของนาย 
เมอรรุก นายเมอรรุกยื่นฟองตอศาลคานาดาเรียกรองคาเสียหาย 2,000 ลานดอลลารคานาดา 
ในเดือนมกราคม 2540

ในปลายป 2539 รัฐบาลอินโดนเีซยีพยายามกดดันให Barrick Gold Corp  
ถอืหุน 75% ใน Bre-X  แรงกดดนัทางการเมืองที่สํ าคัญมาจากครอบครัวประธานาธิบดีซูฮารโต 
โดยทีม่กีารแกงแยงผลประโยชนในหมูลูกๆของทานผูนํ า Barrick Gold Corp วิง่เตนผานลูกสาว
คนโตของประธานาธิบดีซฮูารโต คือ สิติ ฮารดิยันติ รุขมานะ (Siti Hardiyanti Rukmana) ซึ่งมี 
ชื่อเลนวา ‘ตูตู’ (Tutu) ตูตูมีเครือขายผลประโยชนทางเศรษฐกิจในอินโดนีเซียอยางกวางขวาง  
โดยไดสัมปทานการผลิตบริการสาธารณูปโภคจํ านวนมาก และเขาไปลงทุนในฟลิปปนสดวย  
แต Barrick Gold Corp มคูีแขงสํ าคัญ คือ Place Dome Inc. บริษทัเหมืองแรคานาดา ซึ่ง 
วิ่งเตนผานสิกิต ฮารโจยูดันโต (Sigit Harjoyudanto) ลูกชายคนโตของประธานาธิบดีซูฮารโต  
ในการนี้ Place Dome Inc. จายเงินใหแกสิกติเดอืนละ 1 ลานดอลลารคานาดา เปนเวลา 40  
เดือน ในฐานะที่ปรึกษาการเมือง นอกจากนี้ Place Dome Inc. ยงัยืน่ขอเสนอควบกิจการ 
(merger) กับ Bre-X อีกดวย

ความขัดแยงในหมูลูกๆของประธานาธิบดีซูฮารโต ทํ าใหนายโมฮัมหมัด ฮาซัน 
(Mohammad Hasan) มิตรสนิทของประธานาธิบดีตองเขามาไกลเกลี่ย โดยทายที่สุดสามารถ 
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ตกลงโครงสรางการถือหุ นไดดังนี้ Bre–X 45% Freeport McMoRan 15% รัฐบาล 
อินโดนีเซีย 10% และ Nusamba Group 30%  โดยที่ Nusamba Group เปนกลุมผลประโยชน
ของครอบครัวซูฮารโต

Freeport McMoRan Gold and Copper Inc. เปนบริษัทเหมืองแรยักษใหญ
แหงสหรัฐอเมริกา จดทะเบียนในเมืองนิวออรลีน  การดึง Freeport McMoRan มารวมลงทุน  
นบัเปนจุดเริ่มตนของจุดจบของ Bre - X

ในเดือนมีนาคม 2540 Freeport McMoRan ตรวจสอบตัวอยางแรในบูซัง  
แลวพบวา  บูซงัมิไดมีแรทองคํ ามากดังที่ Bre-X ประมาณการ ในทันทีที่ขาวนี้ร่ัวออกไป หุนของ 
Bre - X ในโตรอนโตกม็ีราคาตก จนตลาดหลักทรัพยโตรอนโตตองประกาศหยุดซื้อขายหุน Bre–X

Bre-X แกเกมดวยการวาจาง Strathcona Mineral Services Ltd. ทบทวน
ปริมาณแรทองคํ าที่บูซัง  ตลาดหลักทรัพยโตรอนโตปลอยใหมีการซื้อขายหุน Bre-X ตอไป   
ผลปรากฏวา ราคาหุนของ Bre-X ตกตํ ่าลงถึง 80%  เดวิด วอลช ผูอํ านวยการ Bre-X ออกมา 
ยนืยนัประมาณการเดิม ในระหวางนี้ ผูบริหาร Bre-X ไดทยอยขายหุน โดยอาศัยขอมูลภายใน 
(inside information) เพราะลวงรูกอนผูอ่ืนวา ราคาหุน Bre-X กํ าลังจะตก คณะกรรมการ 
หลกัทรัพยแหงมณฑลออนตาริโอ (Ontario Securities Commission) ส่ังสอบสวนการซื้อขายหุน
ของผูบริหาร Bre-X ในชวงตนเดือนเมษายน 2540

ตอมาเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2540 Strathcona Mineral Services Ltd.  
รายงานผลการตรวจสอบตอ Bre-X วา แหลงแรบูซงัมไิดมีสินแรทองคํ ามากพอที่จะประกอบการ
ในเชิงพาณิชย  ในประการสํ าคัญ  มีการ ‘ยอมแมว’ ตัวอยางสินแรที่ขุดขึ้นมาทดสอบ  ดวยการ 
น ําสนิแรทองคํ าจากแหลงอื่นเขาไปผสม นับเปนรายการ ‘ยอมแมว’ คร้ังใหญ ซึ่งไมเคยปรากฏ 
มากอนในประวัติศาสตรการเหมืองแรของโลก

ในทนัทีท่ี่รายงาน Strathcona ปรากฏสูสาธารณชน ราคาหุนของ Bre-X ใน 
ตลาดหลักทรัพยโตรอนโตก็รวงอยางไมมีหูรูด  Freeport McMoRan ประกาศถอนตัวจากการ 
รวมทุน บรรดาผูถือหุน Bre-X รวมตวักันเพื่อฟองผูบริหาร Bre-X ในขอหาฉอโกง ตํ ารวจคานาดา
ก ําลังพิจารณา ‘อาชญากรรม’ ทีเ่กดิขึ้นครั้งนี้ และจบลงดวย Bre-X ยืน่ค ํารองตอศาลขอลมละลาย

กรณี Bre-X มีผลกกระเทือนตอราคาหุนของธุรกิจเหมืองแรอ่ืนๆดวย เพราะ 
นกัเลนหุนเริ่มไมแนใจวา  จะมีการ ‘ยอมแมว’ ในท ํานองเดียวกันหรือไม  แตกรณีดังกลาวนี้ 
ก็ทํ าใหรัฐบาลอินโดนีเซียเสียหนาและเสียหายอยางมาก เพราะรัฐบาลอินโดนีเซียเปนผูออกมา 
รับรองประมาณการของ Bre-X  อันเปนเหตุใหการตมตุนครั้งใหญนี้เปนไปได


