
 

ทค 151-020/3/2559 
     14 มีนาคม 2559 

 
เร่ือง รายการที่เกี่ยวโยงกนั 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

 ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 2/2559 ของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษทั”) ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2559 เกี่ยวกบัการพิจารณาและอนุมติัการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) โดยในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวน้ีของบริษทั มีผูล้งทุนที่ไดรั้บการจดัสรรและ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ นายเอกชยั โชติยานนท์  นายไพศาล อิทธิธรรม และ นายศุภชยั จิรเสง่ียมกุล 
เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 
พฤศจิกายน 2546 (ประกาศ เร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกนั) โดยขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 20 ลา้นบาท 
บริษทัในฐานะผูบ้ริหารแผนจึงตอ้งจัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามที่ประกาศฯ เร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ก าหนด แต่ไม่ตอ้งด าเนินการขออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวจากผูถ้ือหุ้น เน่ืองจากบริษทัอยู่ภายใตก้ารด าเนินการ
ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ และศาลลม้ละลายกลางมีค  าสั่งเห็นชอบค าร้องขอเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
(Private Placement) จ านวน 13,566,716,857 หุน้ เม่ือวนัที่ 14 มีนาคม 2559 
 บริษทัฯ จึงขอแจง้รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกนัตามที่ก  าหนดไวใ้นหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยว

โยงกนั ดงัต่อไปน้ี 

 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติัก  าหนดวนั
ช าระเงินซ้ือหุน้เพิ่มทุนของบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  ระหว่างวนัที่ 15 – 16  มีนาคม 2559 และมีมติอนุมติั
เสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่นายเอกชยั โชติยานนท ์ นายไพศาล อิทธิธรรม และ นายศุภชยั จิรเสง่ียมกุล โดยมีรายละเอียด
ตามที่แสดงในตารางขอ้ 2 
 

2. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ และรายละเอียดของรายการที่เก่ียวโยงกัน 

ในการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในคราวน้ีของบริษทั มีผูล้งทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุน้เพิ่มทุนจ านวน 3 ราย 

ไดแ้ก่ นายเอกชยั โชติยานนท์  นายไพศาล อิทธิธรรม และ นายศุภชยั จิรเสง่ียมกุล เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 



 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 
  

ความสัมพันธ์ในฐานะบุคคลที่
เก่ียวโยงกัน 

จ านวนหุ้นที่ได้รับ
การจัดสรร 

(หุ้น) 

คดิเป็นร้อยละของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทภายหลังการ

เพิ่มทุน 
1 นายเอกชยั โชติยานนท ์ กรรมการอิสระของบริษทั 70,000,000 0.29 
2 นายไพศาล อิทธิธรรม กรรมการของบริษทั 89 แคปริ

คอร์น ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

2,100,000,000 8.69 

3 นายศุภชยั จิรเสง่ียมกุล กรรมการของบริษทั 89 แคปริ
คอร์น ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ซ่ึง

เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

190,000,000 0.79 

 
ดงันั้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นายเอกชยั โชติยานนท์  นายไพศาล อิทธิธรรม และ นาย

ศุภชยั จิรเสง่ียมกุล จึงเขา้ข่ายเป็นการท ารายการเกี่ยวโยงกนั ตามที่ประกาศฯ เร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกนั เน่ืองจากขนาด
รายการมีมูลค่ามากกว่า 20 ลา้นบาท บริษทัในฐานะผูบ้ริหารแผนจึงตอ้งจัดท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามที่
ประกาศฯ เร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกนัต่อตลาดหลกัทรัพย ์ แต่ไม่ตอ้งด าเนินการขออนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าวจากผู ้
ถือหุน้ เน่ืองจากบริษทัอยูภ่ายใตก้ารด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ 

ทั้งน้ี ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ส าหรับหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนทั้ง 3 ราย คือ 
นายเอกชยั โชติยานนท์  นายไพศาล อิทธิธรรม และ นายศุภชยั จิรเสง่ียมกุล จะถือหุ้นทั้งหมดในบริษทัคิดเป็นร้อยละ 
0.29, 8.69 และ 0.79 ตามล าดบั ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
 

3. การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 

 ราคาท่ีจะเสนอขายหุน้เพิ่มทุนให้แก่ นายเอกชยั โชติยานนท ์  นายไพศาล อิทธิธรรม และ นายศุภชยั จิรเสง่ียม
กุล ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปตามท่ีไดก้  าหนดราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุน (ซ่ึงแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนดราคา
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้ งหมดในหุ้นละไม่น้อยกว่า 0.05 บาท) ให้แก่ผู ้ลงทุนในฐานะบุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) ซ่ึงพิจารณาจากโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการระดมทุนจ านวนสูงส าหรับกิจการท่ีภาระหน้ีสินสูงกว่า
มูลค่าสินทรัพยร์วม 1,213.76 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ราคาเสนอขายหุน้สามญัที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) ในคร้ังน้ีมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุน้ทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบั -1.60 บาทต่อหุน้ 

อยา่งไรกดี็ การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผูล้งทุนในฐานะบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.05 บาท ดงักล่าว ไม่ไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก  าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ .28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และ/หรือประกาศส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่ สจ. 39/2551 เร่ือง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการ
ก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่า เน่ืองจากราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าว
เป็นราคาท่ีก  าหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการ 



 

4. ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เก่ียวโยง 

นายเอกชยั โชติยานนท์ ด  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทั นายไพศาล อิทธิธรรม และ นายศุภชยั จิร

เสง่ียมกุล ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

 

5. กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

ตามประกาศฯ เร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกนัก าหนดหา้มกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียในการตกลงเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยง

กนั เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียของบริษทัซ่ึงไม่เขา้ร่วม

ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี คือ นายเอกชยั โชติยานนท ์ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของ

บริษทั 
 

6. ความเห็นคณะกรรมการบริษัท 

ดว้ยที่ประชุมพิจารณาแลว้ จึงมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัจดัท าการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่นายเอกชยั โชติยานนท ์ นาย
ไพศาล อิทธิธรรม และ นายศุภชยั จิรเสง่ียมกุล ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ตามรายละเอียดดงักล่าว
ขา้งตน้ 

 

7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

        --ไม่มี -- 
 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

 

      
 ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ ์
หวัหนา้ฝ่ายกฎหมายและสารสนเทศ 
บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 


