(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 14 มีนาคม 2559
ข้าพเจ้าบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2559 เมื่อ
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 18.30 น. และคาสั่งศาลล้มละลายกลาง วันที่ 14 มีนาคม 2559 เกี่ยวกับ
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ดังต่อไปนี้
1.

การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 13,566,716,857 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท (เป็ นส่วนของหุน้ ที่ยงั ไม่ได้มีการจัดสรร จานวน 6,723,363,222 หุน้ จากจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทั้งหมดตาม
แผนฟื้ นฟูกิจการจานวน 23,400,000,000 หุน้ และส่ วนของหุน้ ที่คงเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจากัด และผูถ้ ือ
หุน้ เดิม จานวน 4,060,000,000 หุน้ และ จานวน 2,783,353,635 หุน้ ตามคาสั่งศาลล้มละลายกลางซึ่ งเห็นชอบเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุน้ เพิ่มทุนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ตามลาดับ) คิดเป็ นร้อยละ 57.98 ของหุน้ ที่
จะเพิ่มทุนทั้งหมดตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ซึ่ งศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งอนุญาตให้ผบู ้ ริ หารแผนดาเนินเสนอขายหุน้ เพิ่ม
ทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด จานวน 13,566,716,857 หุน้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 โดยเป็ นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)
2.

หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

จานวนหุ้น
13,566,716,857
-

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1
-

รวม
(บาท)
13,566,716,857
-

กาหนดเวลาชาระเงิน
ค่าหุ้นเพิ่มทุน
ระหว่างวันที่ 15 – 16
มีนาคม 2559

หมายเหตุ

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
แบบกาหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินทุน
จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

บุคคลในวงจากัด

13,566,716,857

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )
-

ราคาขาย
(บาทต่ อหุ้น)
0.05

-

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
1. รายชื่อผูล้ งทุนที่ได้รับการเสนอขาย
ชื่ อ-สกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

นายไพศาล อิทธิธรรม
นายชัยยุทธ สุ ขวณิ ชนันท์
นายศักดิ์ชยั เติมขจรกิจ
นายเกียรติชยั ปรี ชาชัยสุ รัตน์
นางสาวกนกกาญจน์ ฟูเจริ ญยศ
นายไพศาล เกียรติธนานันท์
นายภากร บุญฑียก์ ุล
นายศักดา เหล่าวิทยางค์กูร
นายชัยณรงค์ เกรี ยงโกมล
นายประทีป กาญจนวิกยั
นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม
นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล
นายเอกชัย โชติยานนท์
นายอภิเนตร อูนากูล
นายภรต พัฒการี ย ์
นางนิภา หุวะนันทน์
นายบุญเสริ ม กิจศิริกุล
รวม

จานวนหุ้นที่จัดสรร
(หุ้น)
2,100,000,000
2,100,000,000
2,010,000,000
1,763,000,000
1,600,000,000
1,167,000,000
1,154,716,857
500,000,000
350,000,000
300,000,000
200,000,000
190,000,000
70,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
2,000,000
13,566,716,857

ราคาเสนอขาย
(บาท)
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

มูลค่ ารวม
(บาท)
105,000,000.00
105,000,000.00
100,500,000.00
88,150,000.00
80,000,000.00
58,350,000.00
57,735,842.85
25,000,000.00
17,500,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
9,500,000.00
3,500,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
100,000.00
678,335,842.85

2. หลักเกณฑ์ในการเลือกจัดสรร
ผู ้ล งทุ น จ านวน 17 รายดังกล่ า วข้า งต้น เป็ นผู ้มีค วามพร้ อ มด้า นเงิ น ทุ น เป็ นผู ้ที่ มีอุ ป การคุ ณ หรื อ เคยให้ก าร
สนับสนุ นช่วยเหลือบริ ษทั ที่ผ่านมา และเป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพสามารถให้ความช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาหรื ออุปสรรคที่มีผลต่อ
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ในอนาคต
สาหรับข้อมูลของผูล้ งทุนทั้ง 17 ราย และ โครงสร้างผูถ้ ือหุน้ เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการเพิ่มทุนหรื อจัดสรรหุ ้น
เพิ่มทุน โดยจัดกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็ นกลุ่มเดียว มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-นามสกุล

1. นายไพศาล อิทธิ ธรรม

2. นายชัยยุทธ สุ ขวณิ ชนันท์

ความสัมพันธ์กบั กรรมการ/
ผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย

มีการถือหุน้ ของบริ ษทั
จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เกิน 5%

อาชีพ/ตาแหน่ง

ช่วงเวลา

บริ ษทั

ประโยชน์ที่บริ ษทั จะได้รับใน
อนาคต

อสังหาริ มทรัพย์

มีความเชี่ยวชาญด้านธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์และสามารถ
ระดมทุนได้ในระยะสั้น

รับเหมาก่อสร้าง

สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น

กรรมการบริ ษทั ย่อย/ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ย่อย

ไม่มี

กรรมการ

ปั จจุบนั

บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดิเวลล
อปเม้นท์จากัด

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการผุจ้ ดั การ

2555ปั จจุบนั

บริ ษทั จีเอสพี อินโนเทค
จากัด

2538ปั จจุบนั

ห้างหุน้ ส่ วนจากัด เลี่ยงเฮง
เชียง

ส่ งออกอะไหล่จกั รยานยนต์

มีความเชี่ยวชาญด้านธุ รกิจ
ส่ งออกและสามารถระดมทุนได้
ในระยะสั้น

บริ ษทั ออมนิซิสเต็มส์ จากัด

สารสนเทศ

สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น

3. นายศักดิ์ชยั เติมขจรกิจ

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการผูจ้ ดั การ

4. นายเกียรติชยั
ปรี ชาชัยสุ รัตน์

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการผูจ้ ดั การ

ไม่มี

ไม่มี

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

ไม่มี

ไม่มี

นักลงทุนอิสระ

-

-

7. นายภากร บุญฑียก์ ุล

ไม่มี

ไม่มี

8. นายศักดา เหล่าวิทยางค์กูร

ไม่มี

ไม่มี

ผูอ้ านายการฝ่ าย
ขาย
นักลงทุนอิสระ

9. นายชัยณรงค์ เกรี ยงโกมล

ไม่มี

ไม่มี

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

บริ ษทั ฮิวเลตต์-แพคการ์ด
(ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ศิริโกมล เอ็นเตอร์
ไพรส์ จากัด

10. นายประทีป กาญจนวิกยั

ไม่มี

ไม่มี

แพทย์

11. นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม

ไม่มี

ไม่มี

นักลงทุนอิสระ

2556ปั จจุบนั
2538ปั จจุบนั
2532ปั จจุบนั
-

12. นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล

กรรมการบริ ษทั ย่อย/ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ย่อย

5. นางสาวกนกกาญจน์
ฟูเจริ ญยศ
6. นายไพศาล
เกียรติธนานันท์

ประเภทธุ รกิจ

ไม่มี

กรรมการ

2535ปั จจุบนั
2545ปั จจุบนั

ปั จจุบนั

บริ ษทั ไวโบร พร็ อพเพอร์ต้ ี
จากัด

อสังหาริ มทรัพย์ประเภทอาคาร
สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
พาณิ ชย์และคอนโดมิเนียม
-

สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น

สารสนเทศ

สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น

ชิ้นส่ วนพลาสติก เพื่อ
อุตสาหกรรมเครื่ องใช้ไฟฟ้ า

สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น

โรงพยาบาลบางละมุง

หน่วยงานราชการ

สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น

-

-

สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น

บริ ษทั 89 แคปริ คอร์น ดิเวลล
อปเม้นท์จากัด

อสังหาริ มทรัพย์

สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น

มีความเชี่ยวชาญด้านธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์และสามารถ
ระดมทุนได้ในระยะสั้น

กรรมการบริ ษทั

ไม่มี

กรรมการ

ปั จจุบนั

14. นายอภิเนตร อูนากูล

ไม่มี

ไม่มี

รับราชการ

ปั จจุบนั

15. นายภรต พัฒการี ย ์
16. นางนิภา หุวะนันทน์

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

นักลงทุนอิสระ
นักลงทุนอิสระ

-

17. นายบุญเสริ ม กิจศิริกุล

ไม่มี

ไม่มี

รับราชการ

2551ปั จจุบนั

13. นายเอกชัย โชติยานนท์

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด
(มหาชน)

เหมืองแร่

สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น

-

สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น

-

สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น
สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น

-

สามารถระดมทุนได้ในระยะสั้น

สถานบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้า
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงสร้ างผู้ถือหุ้นเปรียบเทียบก่ อนและหลังการเพิ่มทุนหรื อจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยจัดกลุ่มบุ คคลที่มีความสั มพันธ์ เป็ นกลุ่มเดียว
ปิ ดสมุดทะเบี ยนวันที่ 6 เมษายน 2559
ก่อนเพิ่มทุน
เพิ่มทุน
จานวนหุน้
%
RO
PP 1st
ลาดับ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 756,939,463.00
100
23,400,000,000
1
MISS REGINA WEN LI NG
40,318,300
5.33
2
บริ ษทั สิ นธนา โฮลดิ้งส์ จากัด
37,033,520
4.89
3
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
19,185,500
2.53 115,113,000
2,000,000,000
4
นายวันชัย พันธุ์วิเชียร
17,050,000
2.25 102,300,000
2,000,000,000
5
กระทรวงการคลัง
15,000,000
1.98
6
PARON HOLDINGS LIMITED
13,500,000
1.78
7
นายชาลี ระยามาศ
13,000,000
1.72
33,000,000
8
SINO PAC INVESTMENTS (L) LTD
12,100,000
1.60
9
นายเกรี ยง เกียรติเฟื่ องฟู
12,000,000
1.59
10 PARON RESOURCES INC.
12,000,000
1.59
11 อื่นๆ
565,752,143
74.74 1,492,870,143

PP 2 st

หลังเพิ่มทุน
จานวน
24,156,939,463
40,318,300
37,033,520
2,134,298,500
2,119,350,000
15,000,000
13,500,000
46,000,000
12,100,000
12,000,000
12,000,000
2,058,622,286

%
100.00
0.17
0.15
8.84
8.77
0.06
0.06
0.19
0.05
0.05
0.05
8.52

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

นายชูชาติ ทองเจือพงษ์
นางอาไพ หาญไกรวิไลย์
นายศักดิ์ชยั เติมขจรกิจ
นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม
นายชัยณรงค์ เกรี ยงโกมล
Silvermoon Opportunities Fund
นายพงศ์ธร ศิริธรรม
นายบุญเสริ ม กิจศิริกุล
น.ส.ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง
นายอดุลย์ บุญรอด
น.ส.พรรณวดี เทิดสุ ขบดี
น.ส.กนกกาญจน์ ฟูเจริ ญยศ
นายไพศาล อิทธิธรรม
นายเอกชัย โชติยานนท์
นายศักดา เหล่าวิทยางค์กูร
นายประทีป กาญจนวิกยั
นายเกียรติชยั ปรี ชาชัยสุ รัตน์
นายอภิเนตร อูนากูล
นางนิภา หุวะนันทน์
นายภรต พัฒการี ย ์
นายภากร บุณฑียก์ ุล
นายชัยยุทธ สุ ขวณิ ชนันท์
นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล
นายไพศาล เกียรติธนานันท์

15,000,000

150,000,000
210,000,000
240,000,000
90,000,000
245,000,000
700,000,000
200,000,000
40,000,000
200,000,000
100,000,000
1,500,000,000
400,000,000

2,010,000,000
200,000,000
350,000,000

2,000,000

1,600,000,000
2,100,000,000
70,000,000
500,000,000
300,000,000
1,763,000,000
30,000,000
10,000,000
20,000,000
1,154,716,857
2,100,000,000
190,000,000
1,167,000,000

150,000,000
225,000,000
2,250,000,000
290,000,000
595,000,000
700,000,000
200,000,000
42,000,000
200,000,000
100,000,000
1,500,000,000
2,000,000,000
2,100,000,000
70,000,000
500,000,000
300,000,000
1,763,000,000
30,000,000
10,000,000
20,000,000
1,154,716,857
2,100,000,000
190,000,000
1,167,000,000

0.62
0.93
9.31
1.20
2.46
2.90
0.83
0.17
0.83
0.41
6.21
8.28
8.69
0.29
2.07
1.24
7.30
0.12
0.04
0.08
4.78
8.69
0.79
4.83

3. ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ในระยะเวลาที่ผ่านมา
นายเอกชัย โชติยานนท์ เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ส่ วนนายไพศาล อิทธิธรรม
และ นายศุภชัย จิ รเสงี่ยมกุล เป็ นกรรมการของบริ ษทั 89 แคปริ คอร์ น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ขณะที่นกั ลงทุนรายอื่นไม่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั
4. การกาหนดราคาเสนอขาย
บริ ษทั กาหนดราคาเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนจานวน 13,566,716,857 หุ ้น มูลค่าตราไว้หุน้ ละ 1 บาท คิดเป็ นร้อยละ
57.98 ของหุน้ เพิ่มทุนทั้งหมดให้แก่ผลู ้ งทุนจานวน 17 รายในฐานะบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขาย
หุน้ ละ 0.05 บาท (ซึ่ งแผนฟื้ นฟูกิจการกาหนดราคาเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนทั้งหมดในหุน้ ละไม่นอ้ ยกว่า 0.05 บาท) รวมเป็ น
เงินทั้งสิ้ นจานวน 678,335,842.85 บาท
ทั้งนี้ การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน (ไม่นอ้ ยกว่าหุน้ ละ 0.05 บาท) ให้แก่ผลู ้ งทุนในฐานะบุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ดังกล่าวพิจารณาจากโอกาสและความเป็ นไปได้ในการระดมทุนจานวนสู งสาหรับกิจการที่ภาระหนี้สิน
สู งกว่ามูลค่าสิ นทรัพย์รวม 1,213.76 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้ สามัญที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ในครั้งนี้มีมูลค่าสู งกว่ามูลค่าหุน้ ทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่ งมีมูลค่าเท่ากับ -1.60 บาทต่อ
หุน้
อย่างไรก็ดี การกาหนดราคาเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่ผลู ้ งทุนในฐานะบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ใน
ราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.05 บาท ดังกล่าว ไม่ได้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ .28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ และ/หรื อประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาด
เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ในราคาต่า เนื่องจากราคาเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นราคาที่กาหนดไว้ใน
แผนฟื้ นฟูกิจการ
5. รายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนในคราวนี้ของบริ ษทั เนื่องจากผูล้ งทุนที่ได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุน้ เพิ่มทุน
จานวน 3 ราย ได้แก่ นายเอกชัย โชติยานนท์ นายไพศาล อิทธิธรรม และ นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31
สิ งหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศ เรื่ อง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

จากตาราง ขนาดรายการของผูล้ งทุนทั้ง 3 รายมีมูลค่ารวมมากกว่า 20 ล้านบาท บริ ษทั ในฐานะผูบ้ ริ หารแผนจึง
ต้องจัดทารายงานและเปิ ดเผยสารสนเทศตามที่ประกาศฯ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกันกาหนด แต่ไม่ตอ้ งดาเนินการขออนุมตั ิ
การเข้าทารายการดังกล่าวจากผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากบริ ษทั อยูภ่ ายใต้การดาเนินการตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ทั้งนี้ ตามประกาศฯ เรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกันกาหนดห้ามกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยในการตกลงเข้าทารายการที่
เกี่ยวโยงกัน เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ซึ่ งไม่เข้า
ร่ วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้ คือ นายเอกชัย โชติยานนท์ ซึ่ งดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั และได้รับการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนะในวาระนี้ดว้ ย ทั้งนี้
ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วสาหรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผลู ้ งทุนทั้ง 3 รายข้างต้น คือ นายเอกชัย
โชติยานนท์ นายไพศาล อิทธิธรรม และ นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล จะถือหุน้ ทั้งหมดในบริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 0.29, 8.69 และ
0.79 ตามลาดับ ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั
6. เหตุผลและประโยชน์ที่จะได้รับนอกจากเงินเพิ่มทุน
บริ ษทั จาเป็ นต้องระดมทุนอย่างเร่ งด่วน เพื่อให้สามารถดาเนินการเพิ่มทุนให้เสร็ จสิ นตามแผนฟื้ นฟูภายใน 24
มีนาคม 2559 และดาเนินกิจการของบริ ษทั และบริ ษทัยอ่ ยได้ตามปกติ รวมถึงลดภาระทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้
7. เงื่อนไขอื่นๆ
ผูบ้ ริ หารแผน และบริ ษทั จะดาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วสาหรับหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายและจอง
ซื้ อโดยผูล้ งทุนดังกล่าวข้างต้น ภายหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งเห็นชอบกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ให้แก่ผูล้ งทุนแล้ว อย่างไรก็ตาม บริ ษทั และ/หรื อผูล้ งทุนจะปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ประกาศ และ/หรื อหลักเกณฑ์ของตลาด

หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับหุ ้นสามัญเพิ่มทุน และการเสนอขาย และการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ให้แก่ผลู ้ งทุนดังกล่าว ต่อไป
8. ผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ (Dilution Effect)
กรณี จดั สรรหุน้ เพิ่มทุนจานวน 13,566,716,857 หุน้
ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect)
ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น
1. Price Dilution
2. Control Dilution

ร้ อยละ
ร้อยละ 50.06

3. Earnings Dilution

ร้อยละ 56.16

-

ร้อยละ 56.16

Price Dilution = 1 – {[(Q0 x P0) + (Qp x Pp)] / (Q0 + Qp)}/ P0
Control Dilution = Qp / (Q0 + Qp)
Earnings Dilution = (E1 / E0) – 1

โดยที่
-

P0 = 0.46 บาท (ราคาซื้ อขายล่าสุ ดก่อนติดเครื่ องหมาย SP, NC)
Pp = ราคาเสนอขายเท่ากับ 0.05 บาท
Q0 = จานวนหุน้ ที่ออกและชาระแล้วของบริ ษทั คือ 10,590,222,606 หุน้
Qp = จานวนหุน้ ที่ออกและเสนอขาย คือ 13,566,716,857 หุน้
Earnings คือ กาไรสุ ทธิจากการดาเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุ ด (Q4/2557, Q1/2558, Q2/2558,
Q3/2558) ซึ่ งเท่ากับ -311.67 ล้านบาท
- E0 = Earnings / Q0 เท่ากับ -0.03 บาทต่อหุน้
- E1 = Earnings / (Q0 + Qp) เท่ากับ -0.01 บาทต่อหุน้

3.
4.

กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ไม่ตอ้ งดาเนินการขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากบริ ษทั อยูภ่ ายใต้การดาเนินการตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยราชการที่เกี่ยวข้ องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ ามี)
เนื่องจากบริ ษทั ต้องเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ตามแผนฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่า
ด้วยล้มละลายซึ่ งศาลเห็นชอบด้วยแผนนั้นแล้ว ให้บริ ษทั เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ดงั กล่าวโดยถือว่าได้รับอนุญาต
จากสานักงาน ก.ล.ต. แล้ว (ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้บริ ษทั จด

ทะเบียนเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด) ทั้งนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งเห็นชอบคาร้องขอเสนอ
ขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) จานวน 13,566,716,857 หุน้ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559
5.

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนส่ วนที่เพิ่ม
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรหุน้
สามัญเพิม่ ทุนจานวน 13,566,716,857 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
คิดเป็ นร้อยละ 57.98 ของหุน้ เพิ่มทุนทั้งหมด ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 0.05 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ นจานวน
678,335,842.85 บาท และศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งเห็นชอบในคาร้องการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวแล้วเมื่อ
วันที่ 14 มีนาคม 2559 ทั้งนี้แผนการใช้งานเพิ่มทุนดังกล่าวเป็ นไปตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ซึ่ งกาหนดให้บริ ษทั หาผู ้
ลงทุนเพื่อสนับสนุนบริ ษทั เป็ นจานวนเงินไม่นอ้ ยกว่า 1,170,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดในการใช้เงินที่ได้จาก
การเพิ่มทุน ดังนี้
วัตถุประสงค์ ในการใช้ เงินเพิ่มทุน
1. ชาระหนี้งวดที่ 1 ของบริ ษทั ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
(เริ่ มชำระงวดแรกไม่ ช้ำกว่ ำระยะเวลำ 7 วันทำกำร หลังจำกวันที่ 30 มิถนุ ำยน
2559 หรื อวันที่ครบ 6 เดือนนับแต่ วันที่ศำลมีคำสั่ งเห็นชอบด้ วยแผน (วันที่ 24
มีนำคม 2559) แล้ วแต่ วันใดจะถึงกำหนดก่ อน)
2. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไปของบริ ษทั
3. เพิ่มสัดส่ วนการลงทุนในบริ ษทั ในเครื อ รวมถึงโครงการอื่นๆ ของบริ ษทั
ต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
a. ใช้เป็ นเงินเพิ่มทุนใน บริ ษทั ชลสิ น จากัด ซึ่ งบริ ษทั ถือหุน้ 73.67% ซึ่ ง
ประกอบกิจการโรงโม่บดย่อย โดยนาเงินไปลงทุนในเครื่ องจักรบดย่อย
หิน ในสายการผลิตที่ 2-3 เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตต่อเดือน จาก 15,000 ตัน/
เดือน เป็ น 75,000 ตัน/เดือน ให้สามารถรองรับความต้องการทางตลาด
ของหินชนิดต่างๆ ในอนาคตได้ รวมถึงชาระคืนเจ้าหนี้เงินกูย้ มื และเจ้าหนี้
ทางการค้า, และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไปของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
b. ใช้เป็ นเงินเพิ่มทุนใน บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด ซึ่ งบริ ษทั ถือหุน้ 75.00%
ซึ่ งประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยนาเงินไปชาระเงินคืน
เจ้าหนี้เงินกูแ้ ละเจ้าหนี้ภาครัฐ และ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุน
พัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้านเดี่ยวในจังหวัดภูเก็ต ชื่อ
โครงการ The Bay Phase II ซึ่ งเป็ นโครงการบ้านเดี่ยวจานวน 49 ยูนิต
มูลค่าโครงการ 517 ล้านบาท
c. ใช้เป็ นเงินเพิ่มทุนใน บริ ษทั ทุ่งคา จากัด ซึ่ งบริ ษทั ถือหุน้ 95.95% ซึ่ ง
ประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยนาเงินไปซื้ อเครื่ องจักรที่จาเป็ นในการผลิต,

จานวนเงิน
100,000,000 บาท

85,000,000 บาท

380,000,000บาท

205,000,000 บาท

400,000,000 บาท

ซ่ อมแซมบารุ งเครื่ องจักร, ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในการสารวจทรัพยากรแร่ ใน
พื้นที่ที่มีศกั ยภาพในการทาเหมืองแร่ , ค่าใช้จ่ายในการทากิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมถึงใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ ไปในบริ ษทั
ย่อยดังกล่าว
รวมทั้งหมด

1,170,000,000 บาท

6.

ประโยชน์ ที่บริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริ ษทั จะมีฐานะทางการเงินที่ดีข้ นึ และมีเงินทุนเพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ รวมถึงบริ ษทั ใน
เครื อจะมีฐานะทางการเงินที่ดีข้ นึ จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ดว้ ย

7.

ประโยชน์ ที่ผ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 บริ ษทั จะดารงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เป็ นจานวนเงินไม่เกินร้อยละ 30 ของกาไรสุ ทธิหลัง
หักภาษีเงินได้และสารองตามกฎหมายเมื่อบริ ษทั ออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการโดยมีกาไรและไม่มีผลขาดทุน
สะสมแล้ว
7.2 บริ ษทั มีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งขึ้นและมีเสถียรภาพมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั
ในอนาคต

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่ อใช้ ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุ มัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-- ไม่มี --

9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินงานในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ
1
2
3
4
5

การดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อลงมติอนุมตั ิเรื่ องการ
เพิ่มทุนและการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ยืน่ คาร้องขอเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน
วงจากัด (Private Placement) ต่อศาลล้มละลายกลาง
ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งเห็นชอบคาร้องขอเสนอขาย
หุน้ เพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนดวันชาระเงินซื้ อหุน้ เพิ่มทุนของบุคคลใน
วงจากัด

วัน เดือน ปี
15 กุมภาพันธ์ 2559
17 กุมภาพันธ์ 2559
14 มีนาคม 2559
14 มีนาคม 2559
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2559

บริ ษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลายมือชื่ อ นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
กรรมการ
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

ลายมือชื่ อ นายสุ เทพ บุระมาน
กรรมการ
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

