ทค

- / /
ธันวาคม

เรื อง
เรี ยน

ชีแจงข้อมูลเพิมเติมกรณี การเสนอขายหุน้ เพิมทุนในราคาตํา (แก้ไขเพิมเติม)
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

ตามทีลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ขอให้บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ชีแจงข้อมูลเพิมเติมเกียวกับ
รายละเอียดการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนให้กบั บุคคลในวงจํากัดและจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนจํานวน
, , , หุน้ บริ ษทั ใคร่ ขอชีแจงรายละเอียดดังต่อไปนี
1. เหตุผลและความจําเป็ นในการเพิมทุนหรื อจัด สรรหุ้นเพิมทุนให้ บุคคลในวงจํากัด
1.1 สาเหตุทีต้องเสนอขายหุน้ เพิมทุนให้กบั บุคคลในวงจํากัดและผูถ้ ือหุน้ เดิม
ตามแผนฟื นฟูกิจการของบริ ษทั ซึ งศาลมีคาํ สังเห็นชอบด้วยแผนฯ เมือวันที 24 กันยายน
กําหนดให้บริ ษทั
ปรับโครงสร้างทุนของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดดังนี
1. ณ วันที 5 พฤศจิกายน
ลูกหนีมีทุนจดทะเบียน , , บาท ประกอบด้วยหุน้ จํานวน , , หุ ้น
โดยมีทุนชําระแล้วและมีหุน้ ทีออกจําหน่ายเป็ นจํานวนเท่ากับทุนจดทะเบียน
2. ลูกหนี จะดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม
ค่าทีตราไว้หุน้ ละ บาท โดยเพิมขึนอีก ,

,
,

,

,

บาท ประกอบด้วยหุ ้นจํานวน
บาท จํานวนหุ ้น ,

,

,

,

,

หุน้ มูล

หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุ้น

ละ บาท เพื อสําหรั บ การจัด สรรให้ผู ้ล งทุ น ซึ งภายหลังจากการเพิ มทุ น ดังกล่ าวลู กหนี จะมีทุ น จดทะเบี ย น
24,

,

,

บาท ประกอบด้วยหุ ้นจํานวน 24,

,

,

หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ บาท ซึ งการเพิมทุน

ดังกล่าวลูกหนี ต้องดําเนิ นการให้เสร็ จสิ นภายใน เดื อน นับแต่วนั ทีศาลมีค าํ สั งเห็น ชอบด้ว ยแผนฯ (วัน ที
กันยายน

) แต่ตอ้ งไม่ชา้ เกินกว่าวันที

มิถุนายน

แล้วแต่วนั ใดจะถึงกําหนดก่อน

3. ลูกหนี มีสิทธิ จดั สรรหุ ้นเพิมทุน โดยการจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ (Right Offering) หรื อ
จัดสรรให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ได้ตามความเหมาะสม
ทังนี การสรรหาผูล้ งทุน ให้ผูบ้ ริ หารแผนมีหน้าทีในการจัดหา สรรหา คัดเลือก เจรจาทําความตกลงกับผูล้ งทุนจนเสร็ จ
สิ นเป็ นหนังสื อ โดยภายหลังทีศาลมีคาํ สังเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ให้ถือว่าผูบ้ ริ หารแผนได้รับความเห็นชอบจากศาลให้
ไปดําเนิ นการจดทะเบียน และ/หรื อ ขออนุ ญาตจากกระทรวงพาณิ ชย์ และ/หรื อ หน่ วยงานทีเกียวข้องในการแก้ไข
เปลียนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อบังคับ หนังสื อรั บรองบริ ษทั การจดทะเบียนแก้ไขเปลียนแปลงรายการทุนของ
ลูกหนี

1.2 จํานวนเงินทีคาดว่าจะได้รับและแผนการใช้เงินเพิมทุน
ตามแผนฟื นฟูกิจการของบริ ษทั กําหนดให้บริ ษทั ต้องปรับโครงสร้างทุนของบริ ษทั ตามรายละเอียดข้างต้น โดยการ
เพิมทุนเพือขายหุน้ ให้แก่ผูล้ งทุน ซึ งผูล้ งทุนจะเข้ามาร่ วมลงทุนเพือสนับสนุนแก่บริ ษทั เป็ นจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า
1,170,000,000 บาท โดยบริ ษทั มีแผนการใช้เงินเพิมทุนทังหมด ดังนี
วัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินเพิมทุน
จํานวนเงิน
1. ชําระหนีงวดที 1 ของบริ ษทั ตามแผนฟื นฟูกิจการ
100,000,000 บาท
(เริ มชําระงวดแรกไม่ ช้ากว่ าระยะเวลา 7 วันทําการ หลังจากวันที 30 มิถนุ ายน
2559 หรื อวันทีครบ 6 เดือนนับแต่ วันทีศาลมีคาํ สั งเห็นชอบด้ วยแผน (วันที 24
มีนาคม ) แล้ วแต่ วันใดจะถึงกําหนดก่ อน)
2. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัวไปของบริ ษทั
85,000,000 บาท
3. เพิมสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ในเครื อ รวมถึงโครงการอืนๆ ของบริ ษทั
ต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี
a. ใช้เป็ นเงินเพิมทุนใน บริ ษทั ชลสิ น จํากัด ซึ งบริ ษทั ถือหุน้ . % ซึ ง
380,000,000บาท
ประกอบกิจการโรงโม่บดย่อย โดยนําเงินไปลงทุนในเครื องจักรบดย่อย
หิน ในสายการผลิตที - เพือเพิมกําลังการผลิตต่อเดือน จาก ,000 ตัน/
เดือน เป็ น ,000 ตัน/เดือน ให้สามารถรองรับความต้องการทางตลาด
ของหินชนิดต่างๆ ในอนาคตได้ รวมถึงชําระคืนเจ้าหนีเงินกูย้ มื และเจ้าหนี
ทางการค้า, และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัวไปของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
b. ใช้เป็ นเงินเพิมทุนใน บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จํากัด ซึ งบริ ษทั ถือหุน้ . %
205,000,000 บาท
ซึ งประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยนําเงินไปชําระเงินคืน
เจ้าหนีเงินกูแ้ ละเจ้าหนีภาครัฐ และ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุน
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้านเดียวในจังหวัดภูเก็ต ชือ
โครงการ The Bay Phase II ซึ งเป็ นโครงการบ้านเดียวจํานวน 49 ยูนิต
มูลค่าโครงการ ล้านบาท
c. ใช้เป็ นเงินเพิมทุนใน บริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด ซึ งบริ ษทั ถือหุน้ . % ซึ ง
400,000,000 บาท
ประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยนําเงินไปซื อเครื องจักรทีจําเป็ นในการผลิต,
ซ่ อมแซมบํารุ งเครื องจักร, ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการสํารวจทรัพยากรแร่ ใน
พืนทีทีมีศกั ยภาพในการทําเหมืองแร่ , ค่าใช้จ่ายในการทํากิจกรรมเพือ
สังคมและสิ งแวดล้อม รวมถึงใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัวไปในบริ ษทั
ย่อยดังกล่าว
1,170,000,000 บาท
รวมทังหมด

ทังนีผูล้ งทุนสามารถเข้าซื อหุน้ เพิมทุนทังหมดในคราวเดียวหรื อหลายคราวได้ตามทีบริ ษทั เห็นสมควร โดยมีขอ้ เสนอ
ว่าการนําเงินมาลงทุนในรู ปการซื อหุน้ เพิมทุนดังกล่าวตามมูลค่าหุ ้นทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ผูล้ งทุนจะซื อในราคาหุน้ ละไม่
น้อยกว่า 0.05 บาท โดยบริ ษทั มีรายละเอียดแผนการเพิมทุนดังนี
1. ตามทีทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั งที 1/2558 เมือวันที 22 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้น
สามัญ เพิ มทุ น จํา นวน 12,135,000,000 หุ ้ น มู ล ค่ า ที ตราไว้หุ้ น ละ 1 บาท ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจํา กัด (Private
Placement) คิดเป็ นร้อยละ 51.86 ของหุ ้นเพิมทุนทังหมด ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ น
จํานวน 606,750,000 บาท และศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สังเห็นชอบในคําร้องการจัดสรรหุน้ เพิมทุนดังกล่าวแล้ว
เมือวันที 21 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดในการใช้เงินทีได้จากการเพิมทุน ดังนี
วัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินเพิมทุน
1. ชําระหนีงวดที 1 ของบริ ษทั ตามแผนฟื นฟูกิจการ
2. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัวไปของบริ ษทั
3. ใช้เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ในเครื อ รวมถึงโครงการ
อืนๆ ของบริ ษทั ต่อไปในอนาคต (ตามรายละเอียด
ในตารางด้านบน)

จํานวนเงิน
100,000,000 บาท
85,000,000 บาท
421,750,000 บาท

ระยะเวลาทีคาดว่ า
จะใช้ เงินเพิมทุน
ภายในเดือนมีนาคม ปี 2559
ภายในเดือนมีนาคม ปี 2559
ภายใน ปี 2559

2. ตามทีทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 2/2558 เมือวันที 21 ธันวาคม
ได้มีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิมทุนจํานวน 4,541,636,778 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั (Right Offering)
ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ในอัตราส่ วน 1 หุน้ ต่อหุน้ สามัญใหม่ 6 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 19.41 ของหุน้ เพิมทุนทังหมด
ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ นจํานวน 227,081,838.90 บาททังนีนักลงทุนทัง รายที
ได้รับสิ ทธิในการจองซื อหุน้ เพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด จะไม่ได้รับสิ ทธิในการจองซื อหุน้ เพิมทุนให้แก่ผูถ้ ือ
หุน้ เดิม (Right Offering) เว้นแต่นกั ลงทุนดังกล่าวจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ อยูก่ ่อนแล้วซึ งจะได้รับสิ ทธิตามสัดส่ วนการถือ
หุน้ ก่อนทีจะได้รับสิ ทธิในการจองซื อหุน้ เพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (บริ ษทั จะดําเนินการยืนคําร้องต่อศาล
ล้มละลายกลางในการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมในวันที 22 ธันวาคม ) โดยมีรายละเอียดในการใช้เงินทีได้
จากการเพิมทุนในครังนี ดังนี

วัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินเพิมทุน
ใช้เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ในเครื อ รวมถึง
โครงการอืนๆ ของบริ ษทั ต่อไปในอนาคต
(ตามรายละเอียดในตารางด้านบน)

จํานวนเงิน
227,081,838.90 บาท

ระยะเวลาทีคาดว่ า
จะใช้ เงินเพิมทุน
ภายใน ปี 2559

3. การดําเนินการเพิมทุนส่วนทีเหลืออีกจํานวน 6,723,363,222 หุน้ คณะกรรมการบริ ษทั จะได้ทาํ การพิจารณาการ
จัดสรรตามความจําเป็ นและความเหมาะสมต่อไป

1.3 สถานะทางการเงินของบริ ษทั
งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้า – สุ ทธิ
ลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
- ภาษีซือรอเรี ยกคืน
- อืนๆ
รวมสิ นทรัพ ย์หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอืน - เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน
รายจ่ายโครงการต่างๆรอตัดบัญชี – สุ ทธิ
- เหมืองหินแอนดีไซต์
- เหมืองแร่ ทองคํา
- เหมืองในลาว
เงินให้กูย้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน - สุ ทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุ ทธิ

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ม.ค. – ก.ย. ปี 2558
บาท
%

บาท

%

บาท

%

บาท

%

45,737,697.19
25,368,599.01
22,128,385.07
346,955,083.52

2.57%
1.43%
1.24%
19.49%

214,757,127.03
503,590.61
23,913,638.49
515,902,978.36

12.82%
0.03%
1.43%
30.79%

5,470,264.52
4,700,951.84
28,369,636.17
492,212,792.29

0.39%
0.33%
2.02%
35.07%

91,392,646.78
3,068,462.41
51,595,376.60
360,775,158.19

7.07%
0.24%
3.99%
27.91%

12,336,671.49
304,210.53
452,830,646.81

0.69%
0.02%
25.44%

23,700,561.52
11,661,308.85
790,439,204.86

1.41%
0.70%
47.17%

16,916,997.99
11,133,767.31
558,804,410.12

1.21%
0.79%
39.81%

10,838,019.78
10,704,124.28
528,373,788.04

0.84%
0.83%
40.87%

3,914,073.48

0.22%

3,502,083.54

0.21%

3,516,263.17

0.25%

7,106,194.96

0.55%

7,858,274.57
150,512,423.41
18,169,175.93
1,543,045.18
623,787,892.54

0.44%
8.45%
1.02%
0.09%
35.04%

6,865,611.05
175,981,644.69
66,021,255.26
604,616,004.19

0.41%
10.50%
3.94%
0.00%
36.08%

5,872,947.53
175,981,644.69
96,523,930.48
503,410,685.87

0.42%
12.54%
6.88%
0.00%
35.87%

5,336,377.11
176,466,796.76
49,205,496.98
467,883,749.65

0.41%
13.65%
3.81%
0.00%
36.19%

งบแสดงฐานะการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อทีดิน - โครงการเหมืองหินแอนดีไซต์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพ ย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์
หนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้า - กิจการอืน
เจ้าหนีอืน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ทีผิดนัดชําระหนี
เงินกูย้ มื ระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
ประมาณการค่าเสี ยหายทีคู่สัญญาเรี ยกร้องจากการ
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาส่ งมอบทองคํา
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
- ประมาณค่าภาคหลวงแร่ ทองคําจ่ายขาด -กพร.และ สปก.
- อืนๆ
รวมหนีสิ นหมุนเวียน

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

บาท
491,726,052.90
847,765.13
7,840,379.57
17,686,903.63
3,511,466.99
1,327,397,453.33
1,780,228,100.14

%
27.62%
0.05%
0.44%
0.99%
0.20%
74.56%
100.00%

บาท
743,159.45
17,686,903.63
9,838,831.88
885,255,493.69
1,675,694,698.55

%
0.00%
0.04%
0.00%
1.06%
0.59%
52.83%
100.00%

บาท
684,363.43
17,686,903.63
41,073,577.04
844,750,315.84
1,403,554,725.96

%
0.00%
0.05%
0.00%
1.26%
2.93%
60.19%
100.00%

ม.ค. – ก.ย. ปี 2558
บาท
%
0.00%
650,900.78
0.05%
0.00%
17,686,903.63
1.37%
40,111,580.37
3.10%
764,448,000.24
59.13%
1,292,821,788.28
100.00%

24,989,336.92
44,012,943.80
56,332,031.28
5,815,352.57
640,939,186.12
100,000.00

1.40%
2.47%
3.16%
0.33%
36.00%
0.01%

13,731,600.19
65,657,653.58
3,689,598.46
764,905,110.41
100,000.00

0.00%
0.82%
3.92%
0.22%
45.65%
0.01%

36,815,355.01
87,671,282.53
2,319,136.57
849,002,334.25
7,847,000.00

0.00%
2.62%
6.25%
0.17%
60.49%
0.56%

21,757,161.11
85,827,812.28
980,996.92
829,008,721.35
-

0.00%
1.68%
6.64%
0.08%
64.12%
0.00%

849,501,042.04

47.72%

909,448,448.84

54.27%

913,969,552.59

65.12%

906,423,339.17

70.11%

306,174,619.88
1,422,259.18
1,929,286,771.79

17.20%
0.08%
108.37%

308,631,242.78
50,352,171.18
2,116,515,825.44

18.42%
3.00%
126.31%

319,836,227.07
55,287,503.88
2,272,748,391.90

22.79%
3.94%
161.93%

317,918,262.37
83,372,256.40
2,245,288,549.60

24.59%
6.45%
173.67%

งบแสดงฐานะการเงิน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนีสิ นสําหรับการรื อถอนขนย้าย
และบูรณะสถานทีตังของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนีสิ นเพือบูรณะสิ งแวดล้อม
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน - มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท หุน้ สามัญ 756,939,463 หุน้
ทุนทีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ - สุ ทธิ
ส่ วนตํากว่าทุนจากการเปลียนแปลงส่ วนได้ส่วนเสี ยในบริ ษทั ย่อย
กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนสะสมเกินทุน)
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ม.ค. – ก.ย. ปี 2558
บาท
%

บาท

%

บาท

%

บาท

%

67,024,000.00
6,968,746.95
16,941,606.01

3.76%
0.39%
0.95%

77,248,000.00
3,270,501.98
12,680,191.01

4.61%
0.20%
0.76%

87,472,000.00
951,365.41
15,460,009.00

6.23%
0.07%
1.10%

85,910,000.00
568,943.83
11,733,305.00

6.65%
0.04%
0.91%

34,352,120.13

1.93%

35,568,185.13

2.12%

36,827,298.93

2.62%

37,771,634.28

2.92%

5,829,652.70
870,200.58
131,986,326.37
2,061,273,098.16

0.33%
0.05%
7.41%
115.79%

5,829,652.70
5,934,569.74
140,531,100.56
2,257,046,926.00

0.35%
0.35%
8.39%
134.69%

5,829,652.70
8,099,028.05
154,639,354.09
2,427,387,745.99

0.42%
0.58%
11.02%
172.95%

5,829,652.70
8,471,925.27
150,285,461.08
2,395,574,010.68

0.45%
0.66%
11.62%
185.30%

756,939,463.00

42.52%

756,939,463.00

45.17%

756,939,463.00

53.93%

756,939,463.00

58.55%

756,939,463.00
358,607,564.77
(4,449,510.37)
(1,463,298,047.67)
(352,200,530.27)
71,155,532.25
(281,044,998.02)
1,780,228,100.14

42.52%
20.14%
-0.25%
-82.20%
-19.78%
4.00%
-15.79%
100.00%

756,939,463.00
358,607,564.77
(4,449,510.37)
(1,826,143,014.40)
(715,045,497.00)
133,693,269.55
(581,352,227.45)
1,675,694,698.55

45.17%
21.40%
-0.27%
-108.98%
-42.67%
7.98%
-34.69%
100.00%

756,939,463.00
358,607,564.77
(4,449,510.37)
(2,251,370,932.30)
(1,140,273,414.90)
116,440,394.87
(1,023,833,020.03)
1,403,554,725.96

53.93%
25.55%
-0.32%
-160.40%
-81.24%
8.30%
-72.95%
100.00%

756,939,463.00
358,607,564.77
(4,449,510.37)
(2,324,857,278.97)
(1,213,759,761.57)
111,007,539.17
(1,102,752,222.40)
1,292,821,788.28

58.55%
27.74%
-0.34%
-179.83%
-93.88%
8.59%
-85.30%
100.00%

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายได้
รายได้จากการขาย
- รายได้จากการขายหินแอนดีไซต์
- รายได้จากการขายทองคําและทองแดง
- รายได้จากการขายทีดินระหว่างการพัฒนา
- รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ - โครงการเดอะเบย์
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
กําไรจากการตีราคาของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
กําไรจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการขายสิ นทรัพย์เพือการลงทุน
รายได้อืน
- ดอกเบียรับ
- ปรับปรุ งดอกเบียจ่ายตามแผนฟื นฟู
- อืนๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่ าย
ต้นทุนการขาย
- ต้นทุนการขายหินแอนดีไซต์
- ต้นทุนการขายทองคําและทองแดง
- ต้นทุนการขายทีดินระหว่างการพัฒนา

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ม.ค. – ก.ย. ปี 2558
บาท
%

บาท

%

บาท

%

บาท

%

20,223,756.09
957,008,012.41
54,142,954.68
-

36,956,643.90
41,257,515.05
51,260,000.00
228,273,947.10

6,143,757.92
31,034,462.96
96,279,205.52

40.37%
18.36%
1.66%
0.00%
0.00%
0.99%
0.00%
0.00%
0.00%
6.38%
0.00%
32.23%
100.00%

35,146,125.37
125,001,785.01
56,170,000.00
19,148,819.14
-

375,193.27
8,960,351.59
367,083,650.91

10.07%
11.24%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
13.96%
62.19%
0.00%
0.10%
0.00%
2.44%
100.00%

38,870,352.97
17,680,629.60
1,600,000.00
950,002.07
-

175,333.04
16,385,537.55
1,047,935,593.77

1.93%
91.32%
0.00%
0.00%
5.17%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
1.56%
100.00%

8,014,237.88
13,087,674.21
15,069,082.33
271,637,723.94

12.94%
46.02%
0.00%
20.68%
7.05%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2.95%
4.82%
5.55%
100.00%

13,213,350.57
566,103,573.02
-

1.26%
54.02%
0.00%

16,623,557.22
71,238,201.18
-

4.53%
19.41%
0.00%

23,157,992.47
29,770,627.32
924,680.00

24.05%
30.92%
0.96%

18,148,586.32
128,274,263.09
-

6.68%
47.22%
0.00%

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
- ต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์ - โครงการเดอะเบย์
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ขาดทุนจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
หนีสงสัยจะสู ญ
รายจ่ายโครงการเหมืองแร่ ทองคําตัดบัญชี
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการตีราคาสิ นค้าลดลง
ค่าความนิยมตัดจําหน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่ าย
กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

บาท
251,218,415.87
208,302,119.64
76,952,613.00
32,526,405.84
3,248,547.17
594,087.54
126,671,437.43
1,278,830,550.08
(230,894,956.31)
(230,894,956.31)

%
0.00%
23.97%
19.88%
0.00%
0.00%
7.34%
3.10%
0.00%
0.31%
0.06%
12.09%
122.03%
-22.03%
0.00%
-22.03%

บาท
7,298,831.78
297,913,798.65
112,143,421.51
1,643,761.37
4,199,937.60
490,186.30
88,105,049.86
599,656,745.47
(232,573,094.56)
(101,364,676.95)
(333,937,771.51)

%
0.00%
1.99%
81.16%
30.55%
0.00%
0.45%
1.14%
0.00%
0.13%
0.00%
24.00%
163.36%
-63.36%
-27.61%
-90.97%

บาท
16,345,255.29
245,868,261.06
8,356,003.65
179,655.36
123,062,758.13
91,094,764.82
538,759,998.10
(442,480,792.58)
(442,480,792.58)

%
0.00%
16.98%
255.37%
8.68%
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
127.82%
0.00%
94.62%
559.58%
-459.58%
0.00%
-459.58%

ม.ค. – ก.ย. ปี
บาท
35,136,046.66
2,629,153.75
167,019,743.10
19,191.26
1,112,785.63
352,339,769.81
(80,702,045.87)
(3,516,195.50)
(84,218,241.37)

(228,469,525.79)
(2,425,430.52)

-21.80%
-0.23%

(372,645,977.73)
38,708,206.22

101.52%
10.54%

(425,227,917.90)
(17,252,874.68)

-441.66%
-17.92%

(78,785,385.67)
(5,432,855.70)

2558
%
12.93%
0.97%
61.49%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.41%
129.71%
-29.71%
-1.29%
-31.00%
-29.00%
-2.00%

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนวิเคราะห์ สภาพคล่ องทางการเงิน (Liquidity Ratios)
เงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราส่ วนสิ นทรัพย์คล่องตัว
อัตราส่ วนวิเคราะห์ ประสิ ทธิภ าพในการดําเนินงาน (Activity Ratios)
อัตราส่ วนการหมุนของลูกหนีการค้า
ระยะเวลาเก็บหนีโดยเฉลีย
อัตราส่ วนการหมุนของสิ นค้าคงเหลือ
ระยะเวลาในการขายสิ นค้าโดยเฉลีย
อัตราส่ วนการหมุนเวียนของเจ้าหนีการค้า
ระยะเวลาชําระหนีเฉลีย
อัตราส่ วนวิเคราะห์ ความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratios)
อัตรากําไรขันต้นต่อยอดขาย
อัตรากําไรจากการดําเนินงานต่อยอดขาย
อัตรากําไรสุ ทธิต่อยอดขาย

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

หน่ วย

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ม.ค. – ก.ย. ปี 2558

ล้านบาท
เท่า
เท่า

(1,476.46)
0.23
0.04

(1,326.08)
0.37
0.10

(1,713.94)
0.25
-

(1,716.91)
0.24
0.07

เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน

35.43
10.30
1.54
236.73
12.13
30.09

6.05
60.37
0.20
1,792.27
2.86
127.73

21.73
16.80
0.11
3,476.02
0.29
1,272.55

41.23
8.73
0.34
1,048.59
1.11
325.65

%
%
%

40.72
0.93
(23.63)

(12.33)
(33.23)
(426.95)

6.41
(387.02)
(782.45)

8.57
(49.69)
(52.59)

เท่า

(0.13)

(0.22)

(0.30)

(0.06)

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราผลตอบแทนจากส่ วนของเจ้าของ
อัตราผลตอบแทนจากทุนการดําเนินงาน
อัตราส่ วนวิเคราะห์ ความสามารถในการดําเนินงาน (Efficiency Ratios)
อัตราส่ วนการหมุนของสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนการหมุนของสิ นทรัพย์ถาวร
อัตราส่ วนการหมุนของส่ วนของเจ้าของ
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตราส่ วนหนีสิ นต่อสิ นทรัพย์รวม
อัตราส่ วนความสามารถในการชําระดอกเบีย
อัตราส่ วนหนีสิ นต่อส่ วนของเจ้าของ

หน่ วย

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ม.ค. – ก.ย. ปี 2558

เท่า
เท่า
เท่า

(0.37)
N/A
N/A

(0.60)
N/A
N/A

(0.84)
N/A
N/A

(0.07)
N/A
N/A

เท่า
เท่า
เท่า

0.55
1.57
(3.48)

0.05
0.13
(0.13)

0.04
0.11
(0.06)

0.12
0.33
(0.15)

เท่า
เท่า
เท่า

1.16
0.07
(7.33)

1.35
(0.29)
(3.88)

1.73
(2.40)
(2.37)

1.85
(73.67)
(2.17)

2. หลักเกณฑ์ การเพิมทุนหรื อจัดสรรหุ้นเพิมทุนให้ บุคคลในวงจํากัด
2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกบุคคลในวงจํากัด
ตามแผนฟื นฟูกิจการ กําหนดให้ผูบ้ ริ หารแผน (บริ ษทั ) มีหน้าทีในการจัดหา สรรหา คัดเลือก เจรจา ทําความ
ตกลงกับผูล้ งทุน จนเสร็ จสิ น ซึ งผูบ้ ริ หารแผนมีหลักเกณฑ์และวิธีเลือ กผูล้ งทุน โดยพิจารณาจากผูท้ ีมีความ
พร้ อมด้านเงิน ทุ น เป็ นผู ้ที มีอุ ป การคุ ณ หรื อ เคยให้ก ารสนับ สนุ น ช่ว ยเหลื อ บริ ษ ัท ที ผ่ า นมา และเป็ นผู ้ที มี
ศักยภาพสามารถให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหรื ออุปสรรคทีมีผลต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต
หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาเสนอขาย
บริ ษทั กําหนดราคาเสนอขายหุน้ เพิมทุนจํานวน 12,135,000,000 หุ ้น มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 1 บาท คิดเป็ นร้อยละ
51.86 ของหุน้ เพิมทุนทังหมดให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.05 บาท
(ซึ งแผนฟื นฟูกิจการกําหนดราคาเสนอขายหุน้ เพิมทุนทังหมดในหุ ้นละไม่นอ้ ยกว่า 0.05 บาท) รวมเป็ นเงิน
ทังสิ นจํานวน 606,750,000 บาท
ทังนี การกําหนดราคาเสนอขายหุ ้นเพิมทุ น (ไม่น้อยกว่าหุ ้นละ 0.05 บาท) ให้แก่ผู ้ลงทุน ในฐานะบุ คคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ดังกล่ าวพิ จ ารณาจากพื นฐานมู ล ค่ าหุ ้ น ทางบัญ ชี ณ วัน ที กัน ยายน
ประกอบกับ โอกาสและความเป็ นไปได้ในการระดมทุ น จํา นวนสู งสํา หรั บ กิ จ การที มีผ ลขาดทุ น จากการ
ดําเนินงานมาอย่างต่อเนืองและประสบปัญหาด้านฐานะทางการเงินทีมีภาระหนีสิ นสู งกว่ามูลค่าสิ นทรัพย์รวม
1,213.76 ล้านบาท จึงมีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าหุน้ ทางบัญชี ณ วันที 30 กันยายน 2558 ซึ งมีมูลค่าเท่ากับ -1.60 บาท
ต่อหุน้
ดังนันนักลงทุนจึงมีความประสงค์ทีจะลงทุนในหุน้ สามัญเพิมทุนของบริ ษทั ในครังนีในราคาไม่เกิน . บาท
ต่อหุน้
3. ข้ อมูลของบุคคลในวงจํากัด
รายละเอียดเพิมเติมดูเอกสารแนบท้าย ก
4. ข้ อมูลเกียวกับผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากการเพิมทุนหรื อจัดสรรหุ้ นเพิมทุนให้ บุคคลในวงจํากัด
4.1 กรณี จดั สรรหุน้ เพิมทุนจํานวน 12,135,000,000 หุน้ ให้แก่บุคคลในวงจํากัด
ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)
ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น
ร้ อยละ
1. Price Dilution
ร้อยละ 83.90
2. Control Dilution
ร้อยละ 94.13
3. Earnings Dilution
ร้อยละ 94.13

- Price Dilution = 1 – {[(Q0 x P0) + (Qp x Pp)] / (Q0 + Qp)}/ P0
- Control Dilution = Qp / (Q0 + Qp)
- Earnings Dilution = (E1 / E0) – 1
โดยที
- P0 = 0.46 บาท (ราคาซื อขายล่าสุ ดก่อนติดเครื องหมาย SP, NC)
- Pp = ราคาเสนอขายเท่ากับ 0.05 บาท
- Q0 = จํานวนหุน้ ทีออกและชําระแล้วของบริ ษทั คือ 756,939,463 หุ ้น
- Qp = จํานวนหุน้ ทีออกและเสนอขาย คือ 12,135,000,000 หุน้
- Earnings คือ กําไรสุ ทธิจากการดําเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุ ด (Q4/2557, Q1/2558, Q2/2558,
Q3/2558) ซึ งเท่ากับ -311.67 ล้านบาท
- E0 = Earnings / Q0 เท่ากับ -0.41 บาทต่อหุน้
- E1 = Earnings / (Q0 + Qp) เท่ากับ -0.02 บาทต่อหุน้
4.2 การจัดสรรหุน้ เพิมทุนให้บุคคลในวงจํากัดครังนี ไม่มีผลให้รายใดเข้าข่ายต้องทําคําเสนอซื อ
หลักทรัพย์ (Tender Offer)
5. ความเห็นของคณะกรรมการเกียวกับการเพิมทุนหรื อจัดสรรหุ้นเพิมทุนให้ บุคคลในวงจํากัด
ตามแผนฟื นฟูกิจการกําหนดให้บริ ษทั ดําเนินการปรับโครงสร้างทุนโดยการเพิมทุนจํานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า
1,170,000,000 บาท ให้เสร็ จสิ นภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันทีศาลมีคาํ สังเห็นชอบด้วยแผน (วันที 24
กันยายน ) แต่ดว้ ยสาเหตุของปัญหาผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษทั ณ ปัจจุบนั ทีมีผล
ขาดทุนสะสมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที 30 กันยายน 2558 เป็ นจํานวน –2,324,860,000 บาท และ –
1,213,750,000 บาท ตามลําดับ เป็ นสิ งยากลําบากต่อการระดมทุนภายในระยะเวลาทีจํากัด บริ ษทั ในฐานะ
ผูบ้ ริ หารแผน มีความเห็นว่า การเสนอขายหุน้ เพิมทุนให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) เป็ นทางเลือก
ทีเหมาะสมและสามารถระดมทุนได้ภายในกําหนดเวลาทีเร็ วกว่าวิธีอืน และได้จาํ นวนเงินเพียงพอต่อการชําระ
หนีตามกําหนดระยะเวลาตามแผนฟื นฟูกิจการ อีกทังยังได้จาํ นวนเงินทีเพียงพอสําหรับใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ของบริ ษทั และใช้เป็ นเงินลงทุนเพิมสัดส่ วนในบริ ษทั ในเครื อ ซึ งจะเป็ นประโยชน์ทาํ ให้บริ ษทั จะมีฐานะทาง
การเงินทีดีขึน เนืองจากสามารถชําระหนีเงินกูย้ มื ของบริ ษทั ได้ตามแผนฟื นฟูกิจการ และมีเงินทุนเพือใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการและขยายการลงทุนเพือสามารถให้บริ ษทั มีกาํ ไรและชําระหนีได้ตาม
กําหนดแผนฟื นฟูกิจการในอนาคต รวมถึงบริ ษทั ในเครื อจะมีฐานะทางการเงินทีดีขึนจากการเพิมทุนในครังนี
ด้วย

ทังนีการจัดสรรหุน้ ให้บุคคลในวงจํากัดดังกล่าวเพือทําให้บริ ษทั สามารถชําระหนีได้ทนั กําหนดตามแผนฟื นฟูกิจการ
และใช้เงินตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น ซึ งจะเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ตามประโยชน์ทีบริ ษทั
จะได้รับดังกล่าวข้างต้น
6. ความเห็นของผู้บริหารแผนเกียวกับการเพิมทุนหรื อจัด สรรหุ้นเพิมทุนให้ บุคคลในวงจํากัด
ผูบ้ ริ หารแผนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับ คณะกรรมการว่าจําเป็ นต้องระดมทุนอย่างเร่ งด่วน เพือให้
สามารถดําเนินการเพิมทุนให้เสร็ จสิ นตามแผนฟื นฟูภายใน มีนาคม
และดําเนินกิจการของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยได้ตามปรกติ รวมถึงลดภาระทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพือให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผูถ้ ือ
หุน้
7. เงือนไขหรื อข้ อตกลงอืนใดกับบุคคลทีได้ รับการจัด สรรหุ้นเพิมทุน
- ไม่มี –
8. โครงสร้ างผู้ถือหุ้นเปรียบเทียบก่ อนและหลังการเพิมทุนหรื อจัด สรรหุ้นเพิมทุน โดยจัดกลุ่มบุ คคลทีมีความสั มพันธ์
เป็ นกลุ่มเดียว
รายละเอียดเพิมเติมดูเอกสารแนบท้าย ข

จึงเรี ยนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กบั กรรมการ/
ผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ ปั จจุบนั ( . %)
กรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร/
ผูถ้ ือหุน้ ปั จจุบนั ( . %)

มีการถือหุน้ ของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เกิน 5%
DTGI 5.17%

3. นางสาวพรรณวดี เทิดสุ ขบดี

ไม่มี

4. นาย SZE, HOI WAI ARMY
5. นางสาวกนกกาญจน์ ฟูเจริ ญยศ

ชือ-นามสกุล
1. นายวันชัย พันธุ ์วิเชียร
2. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

อาชีพ/ตําแหน่ง

ช่วงเวลา

บริ ษทั

ประเภทธุ รกิจ

ประโยชน์ทีบริ ษทั จะได้รับใน
อนาคต
สามารถระดมทุนได้ในระยะสัน

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที
บริ หาร

-ปั จจุบนั

บริ ษทั ชัยภัทรพันธุ ์ จํากัด

ธุ รกิจป้ ายไฟโฆษณา

-ปั จจุบนั

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด
(มหาชน)

เหมืองแร่

ไม่มี

กรรมการ

-ปั จจุบนั

ไม่มี

ไม่มี

นักลงทุนอิสระ

ไม่มี

ไม่มี

ผูจ้ ดั การทัวไป

ไม่มี

-ปั จจุบนั

บริ ษทั ฉัตรหลวง
จํากัด
บริ ษทั ไวโบร พร็ อพเพอร์
ตี จํากัด

อสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคาร
พาณิ ชย์และคอนโดมิเนียม

อสังหาริ มทรัพย์แนวราบ

6. นางสาว SZE, MAN SUET
SHIRLEY
7. Silvermoon Opportunities Fund

ไม่มี

ไม่มี

นักลงทุนอิสระ

-

-

-

ไม่มี

ไม่มี

-

-

8. นายชัยณรงค์ เกรี ยงโกมล

ไม่มี

ไม่มี

ผูจ้ ดั การทัวไป

2538-ปั จจุบนั

บริ ษทั ศิริโกมล เอ็นเตอร์
ไพรส์ จํากัด

สถาบันการเงิน
ชินส่ วนพลาสติก เพือ
อุตสาหกรรมเครื องใช้ไฟฟ้ า

9. นายศักดิชัย เติมขจรกิจ

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการผูจ้ ดั การ

-ปั จจุบนั

ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด เลียงเฮง
เชียง

10. นางอําไพ หาญไกรวิไลย์

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการผูจ้ ดั การ

2523-ปั จจุบนั

บริ ษทั ไทยรอแยลฟรอเซน
ฟู๊ ด จํากัด

ปั จจุบนั

บริ ษทั ดับบลิวพี เอ็นเนอร์
ยี จํากัด (มหาชน)

11. นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ ์ม่วง

ไม่มี

ไม่มี

12. นายพงศธร ศิริธรรม

ไม่มี

ไม่มี

13. นายชูชาติ ทองเจือพงษ์
14. นายอดุลย์ บุญรอด
15. นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

16. นายบุญเสริ ม กิจศิริกุล

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที
บริ หารฝ่ ายการเงิน
นักลงทุนอิสระ
นักลงทุนอิสระ
นักลงทุนอิสระ
ข้าราชการ
ศาสตราจารย์

ส่ งออกอะไหล่จกั รยานยนต์
ธุ รกิจอาหารทะเลแช่แข็ง
พลังงาน

-

-

นําเข้าและส่ งออกวัสดุตกแต่ง
อาคาร
-

-

-

-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-

-ปั จจุบนั

-ปั จจุบนั

บริ ษทั บี เอฟ เอ็ม จํากัด

สามารถระดมทุนได้ในระยะสัน
สามารถระดมทุนได้ในระยะสัน
สามารถระดมทุนได้ในระยะสัน
สามารถระดมทุนได้ในระยะสัน
สามารถระดมทุนได้ในระยะสัน
สามารถระดมทุนได้ในระยะสัน
มีความเชียวชาญด้านธุ รกิจ
ส่ งออกและสามารถระดมทุนได้
ในระยะสัน
สามารถระดมทุนได้ในระยะสัน
มีความเชียวชาญด้านธุ รกิจ
พลังงานสามารถระดมทุนได้ใน
ระยะสัน
สามารถระดมทุนได้ในระยะสัน
สามารถระดมทุนได้ในระยะสัน
สามารถระดมทุนได้ในระยะสัน
สามารถระดมทุนได้ในระยะสัน
สามารถระดมทุนได้ในระยะสัน

เอกสารแนบท้าย ข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงสร ้างผูถื้ อหุ ้น
ผู ้ถือหุน้
Miss Regina Wen Li Ng
ิ ธนาโฮลดิง จํากัด
บริษัท สน
นายวิจต
ิ ร เจีย มวิจต
ิ รกุล
ี ร
นายวันชัย พั นธุว์ เิ ชย
กระทรวงการคลัง
PARON HOLDINGS LIMITED
นายชาลี ระยามาศ
SINO PAC INVESTMENTS (L) LT D
นายเกรียง เกียรติเฟื องฟู
PARON RESOURCE INC.
อืนๆ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นางอําไพ หาญไกรวิไ ลย์
นายชูชาติ ทองเจือพงษ์
นางสาวชมกมล พุ่ มพั นธุม
์ ่วง
นายอดุลย์ บุญรอด
นายบุญเสริม กิจศริ ก
ิ ุล
นายศักดิชัย เติมขจรกิจ
นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม
นายชัยณรงค์ เกรียงโกมล
Silvermoon Opportunities Fund
นางสาวกนกกาญจน์ ฟูเจริญยศ
นางสาวพรรณวดี เทิดสุขบดี
นาย SZE, HOI WAI ARMY
นางสาว SZE, MAN SUET SHIRLEY
นายพงศธร ศริ ธิ รรม

ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน (วันที 22 เมษายน 2558)
จํานวนหุน้
ร ้อยละ
40,318,300
5.33%
37,033,467
4.89%
19,185,500
2.53%
17,050,000
2.25%
15,000,000
1.98%
13,500,000
1.78%
13,000,000
1.72%
12,689,460
1.68%
12,100,000
1.60%
12,000,000
1.59%
565,062,736
74.65%
756,939,463
100%

ภายหลังการจัดสรรเพิมทุน (PP)
จํานวนหุน้
ร ้อยละ
40,318,300.00
0.31%
37,033,467.00
0.29%
2,019,185,500.00 15.66%
2,017,050,000.00 15.65%
15,000,000.00
0.12%
13,500,000.00
0.10%
13,000,000.00
0.10%
12,689,460.00
0.10%
12,100,000.00
0.09%
12,000,000.00
0.09%
565,062,736.00
4.38%

ภายหลังการจัดสรรเพิมทุน (RO)
จํานวนหุน้
รอยละ
้
241,909,800
1.45%
222,200,802
1.33%
2,115,113,000
12.68%
2,102,300,000
12.61%
90,000,000
0.54%
81,000,000
0.49%
78,000,000
0.47%
76,136,760
0.46%
72,600,000
0.44%
72,000,000
0.43%
3,390,376,416
20.33%
8,541,636,778
ผูได
้ ้รับจัดสรร PP ( 12,135,000,000)จัดสรรหุน้ RO (ปิ ดสมุดทะเบีย นก่อนวันจองชํ าระ
210,000,000
1.63%
210,000,000
1.26%
150,000,000
1.16%
150,000,000
0.90%
200,000,000
1.55%
200,000,000
1.20%
100,000,000
0.78%
100,000,000
0.60%
40,000,000
0.31%
40,000,000
0.24%
240,000,000
1.86%
240,000,000
1.44%
90,000,000
0.70%
90,000,000
0.54%
245,000,000
1.90%
245,000,000
1.47%
720,000,000
5.58%
720,000,000
4.32%
1,040,000,000
8.07%
1,040,000,000
6.24%
2,000,000,000 15.51%
2,000,000,000
11.99%
2,000,000,000 15.51%
2,000,000,000
11.99%
900,000,000
6.98%
900,000,000
5.40%
200,000,000
1.55%
200,000,000
1.20%
12,891,939,463
100% 16,676,636,778
100%

