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รายการที่เกี่ยวโยงกัน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

ตามที่ ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 2/2559 ของบริ ษ ัท ทุ่ งคาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ”) ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เกี่ยวกับการพิจารณาและอนุมตั ิการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่บุ คคล
ในวงจากัด (Private Placement) โดยในการเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนในคราวนี้ของบริ ษทั มีผูล้ งทุนที่ได้รับการจัดสรรและ
เสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนจานวน 3 ราย ได้แก่ นายเอกชัย โชติยานนท์ นายไพศาล อิทธิ ธรรม และ นายศุภชัย จิ รเสงี่ยมกุล
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิ กายน 2546 (ประกาศ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน) โดยขนาดของรายการดังกล่าวมี มูล ค่า มากกว่า 20 ล้านบาท
บริ ษทั ในฐานะผูบ้ ริ หารแผนจึ งต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศตามที่ ประกาศฯ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน
กาหนด แต่ไม่ตอ้ งดาเนิ นการขออนุ มตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวจากผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจากบริ ษทั อยู่ภายใต้การดาเนินการ
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งเห็นชอบคาร้ องขอเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่บุ คคลในวงจ ากัด
(Private Placement) จานวน 13,566,716,857 หุน้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่กาหนดไว้ในหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยว
โยงกัน ดังต่อไปนี้
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุ มตั ิกาหนดวัน
ชาระเงินซื้ อหุน้ เพิ่มทุนของบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2559 และมีมติอนุ มตั ิ
เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่นายเอกชัย โชติยานนท์ นายไพศาล อิทธิธรรม และ นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล โดยมีรายละเอียด
ตามที่แสดงในตารางข้อ 2
2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในคราวนี้ของบริ ษทั มีผลู ้ งทุนที่ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนจานวน 3 ราย
ได้แก่ นายเอกชัย โชติยานนท์ นายไพศาล อิทธิ ธรรม และ นายศุภชัย จิ รเสงี่ยมกุล เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ลาดับ

ชื่ อ-สกุล

1
2

นายเอกชัย โชติยานนท์
นายไพศาล อิทธิธรรม

3

นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล

ความสั มพันธ์ ในฐานะบุคคลที่
เกี่ยวโยงกัน

จานวนหุ้นที่ได้ รับ
การจัดสรร
(หุ้น)

กรรมการอิสระของบริ ษทั
กรรมการของบริ ษทั 89 แคปริ
คอร์ น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
กรรมการของบริ ษทั 89 แคปริ
คอร์ น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั

70,000,000
2,100,000,000

คิดเป็ นร้ อยละของหุ้นที่
จาหน่ ายได้ แล้ วทั้งหมด
ของบริษัทภายหลังการ
เพิ่มทุน
0.29
8.69

190,000,000

0.79

ดังนั้น การจัดสรรและเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่นายเอกชัย โชติยานนท์ นายไพศาล อิทธิ ธรรม และ นาย
ศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล จึงเข้าข่ายเป็ นการทารายการเกี่ยวโยงกัน ตามที่ประกาศฯ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากขนาด
รายการมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท บริ ษทั ในฐานะผูบ้ ริ หารแผนจึ งต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศตามที่
ประกาศฯ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่ตอ้ งดาเนินการขออนุ มตั ิการเข้าทารายการดังกล่าวจากผู ้
ถือหุน้ เนื่องจากบริ ษทั อยูภ่ ายใต้การดาเนินการตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ทั้งนี้ ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วสาหรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนทั้ง 3 ราย คือ
นายเอกชัย โชติยานนท์ นายไพศาล อิทธิ ธรรม และ นายศุภชัย จิ รเสงี่ยมกุล จะถือหุ ้นทั้งหมดในบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ
0.29, 8.69 และ 0.79 ตามลาดับ ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
3. การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ราคาที่จะเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ นายเอกชัย โชติยานนท์ นายไพศาล อิทธิธรรม และ นายศุภชัย จิรเสงี่ยม
กุล ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็ นไปตามที่ได้กาหนดราคาเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน (ซึ่ งแผนฟื้ นฟูกิจการกาหนดราคา
เสนอขายหุ ้น เพิ่ ม ทุ น ทั้ง หมดในหุ ้ น ละไม่ น้อ ยกว่ า 0.05 บาท) ให้ แ ก่ ผู ้ล งทุ น ในฐานะบุ ค คลในวงจ ากัด (Private
Placement) ซึ่ งพิจารณาจากโอกาสและความเป็ นไปได้ในการระดมทุนจานวนสู งสาหรั บกิจการที่ภาระหนี้ สินสู งกว่า
มูลค่าสิ นทรัพย์รวม 1,213.76 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้ สามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด (Private
Placement) ในครั้งนี้มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าหุน้ ทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่ งมีมูลค่าเท่ากับ -1.60 บาทต่อหุน้
อย่างไรก็ดี การกาหนดราคาเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุนในฐานะบุคคลในวงจากัด (Private Placement)
ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 0.05 บาท ดังกล่าว ไม่ได้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ .28/2551 เรื่ อง การขออนุ ญาตและการอนุ ญาตให้เสนอขายหุ ้นที่ออกใหม่ และ/หรื อประกาศสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการ
กาหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า เนื่ องจากราคาเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าว
เป็ นราคาที่กาหนดไว้ในแผนฟื้ นฟูกิจการ

4. ลักษณะและขอบเขตส่ วนได้ เสี ยของบุคคลที่เกี่ยวโยง
นายเอกชัย โชติยานนท์ ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั นายไพศาล อิทธิ ธรรม และ นายศุภชัย จิ ร
เสงี่ยมกุล ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั 89 แคปริ คอร์ น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
5. กรรมการซึ่งเป็ นบุคคลที่มีส่วนได้ ส่วนเสี ยและเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศฯ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกันกาหนดห้ามกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในการตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยง
กัน เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ซึ่ งไม่เข้าร่ วม
ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ คือ นายเอกชัย โชติยานนท์ ซึ่ งดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของ
บริ ษทั
6. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
ด้วยที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมตั ิให้บริ ษทั จัดทาการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่นายเอกชัย โชติยานนท์ นาย
ไพศาล อิทธิ ธรรม และ นายศุภชัย จิ รเสงี่ยมกุล ซึ่ งเข้าข่ายเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามรายละเอียดดังกล่า ว
ข้างต้น
7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่ างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
--ไม่มี --

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสมชาย ไกรสุ ทธิวงศ์
หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและสารสนเทศ
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

