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แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 14 มีนาคม 2559 

 

ขา้พเจา้บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2559  เม่ือ

วนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2559  ระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 18.30 น. และค าสั่งศาลลม้ละลายกลาง วนัท่ี 14 มีนาคม 2559  เกี่ยวกบั

การเพิ่มทุนและการจดัสรรหุน้เพิ่มทุน  ดงัต่อไปน้ี 
 

1. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 13,566,716,857 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้

หุน้ละ 1 บาท (เป็นส่วนของหุน้ที่ยงัไม่ไดมี้การจดัสรร จ านวน 6,723,363,222 หุน้ จากจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนทั้งหมดตาม

แผนฟ้ืนฟูกิจการจ านวน 23,400,000,000 หุน้ และส่วนของหุน้ที่คงเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั และผูถ้ือ

หุน้เดิม จ านวน 4,060,000,000 หุน้ และ จ านวน 2,783,353,635 หุน้  ตามค าสั่งศาลลม้ละลายกลางซ่ึงเห็นชอบเกี่ยวกบัการ

เสนอขายหุน้เพิ่มทุนเม่ือวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2558 และเม่ือวนัที่ 26 มกราคม 2559 ตามล าดบั) คิดเป็นร้อยละ 57.98 ของหุน้ที่

จะเพิ่มทุนทั้งหมดตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ  ซ่ึงศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค  าสั่งอนุญาตใหผู้บ้ริหารแผนด าเนินเสนอขายหุน้เพิ่ม

ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั จ านวน 13,566,716,857 หุน้ เม่ือวนัที่ 14 มีนาคม 2559 โดยเป็นการเพิ่มทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถุประสงค์ 
      ในการใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

13,566,716,857 
- 

1 
- 

13,566,716,857 
- 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
     (General Mandate) 

หุน้สามญั 
หุน้บุริมสิทธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 

แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

ก าหนดเวลาช าระเงิน 
ค่าหุ้นเพิ่มทุน 

หมายเหตุ 

บุคคลในวงจ ากดั 13,566,716,857 
 

- 0.05 ระหว่างวนัที่ 15 – 16 
มีนาคม 2559 

- 

 



รายละเอียดเก่ียวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

1. รายช่ือผูล้งทุนที่ไดรั้บการเสนอขาย 

 ช่ือ-สกุล 
  

จ านวนหุ้นที่จัดสรร 
(หุ้น) 

ราคาเสนอขาย 
(บาท) 

มูลค่ารวม 
(บาท) 

1 นายไพศาล อิทธิธรรม 2,100,000,000 0.05 105,000,000.00 
2 นายชยัยทุธ สุขวณิชนนัท ์ 2,100,000,000 0.05 105,000,000.00 
3 นายศกัดิ์ชยั เติมขจรกิจ 2,010,000,000 0.05 100,500,000.00 
4 นายเกียรติชยั ปรีชาชยัสุรัตน์ 1,763,000,000 0.05 88,150,000.00 
5 นางสาวกนกกาญจน์ ฟูเจริญยศ 1,600,000,000 0.05 80,000,000.00 
6 นายไพศาล เกียรติธนานนัท ์ 1,167,000,000 0.05 58,350,000.00 
7 นายภากร บุญฑียก์ุล 1,154,716,857 0.05 57,735,842.85 
8 นายศกัดา เหล่าวิทยางคก์ูร 500,000,000 0.05 25,000,000.00 
9 นายชยัณรงค ์เกรียงโกมล 350,000,000 0.05 17,500,000.00 

10 นายประทีป กาญจนวิกยั 300,000,000 0.05 15,000,000.00 
11 นายวฒันา หุ่นทรงธรรม 200,000,000 0.05 10,000,000.00 
12 นายศุภชยั จิรเสง่ียมกุล 190,000,000 0.05 9,500,000.00 
13 นายเอกชยั โชติยานนท ์ 70,000,000 0.05 3,500,000.00 
14 นายอภิเนตร อูนากูล 30,000,000 0.05 1,500,000.00 
15 นายภรต พฒัการีย ์ 20,000,000 0.05 1,000,000.00 
16 นางนิภา หุวะนนัทน์ 10,000,000 0.05 500,000.00 
17 นายบุญเสริม กิจศิริกุล 2,000,000 0.05 100,000.00 

 รวม 13,566,716,857  678,335,842.85 

 

2. หลกัเกณฑใ์นการเลือกจดัสรร 

ผู ้ลงทุนจ านวน 17 รายดังกล่าวข้างต้น เป็นผู ้มีความพร้อมด้านเงินทุน เป็นผู ้ที่มีอุปการคุณหรือเคยให้การ

สนับสนุนช่วยเหลือบริษทัที่ผ่านมา และเป็นผูท้ี่มีศกัยภาพสามารถให้ความช่วยเหลือแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคที่มีผลต่อ

การด าเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคต  

ส าหรับขอ้มูลของผูล้งทุนทั้ง 17 ราย และ โครงสร้างผูถ้ือหุน้เปรียบเทียบก่อนและหลงัการเพิ่มทุนหรือจดัสรรหุ้น

เพิ่มทุน โดยจดักลุ่มบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์เป็นกลุ่มเดียว มีรายละเอียดดงัน้ี 



ช่ือ-นามสกุล 

ความสัมพนัธ์กบักรรมการ/ 

ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ย 

มีการถือหุน้ของบริษทั

จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยเ์กนิ 5% 

อาชีพ/ต าแหน่ง ช่วงเวลา บริษทั ประเภทธุรกจิ 
ประโยชนท่ี์บริษทัจะไดรั้บใน

อนาคต 

1. นายไพศาล อิทธิธรรม 
กรรมการบริษทัย่อย/ผูถื้อหุน้

บริษทัย่อย  
ไม่มี กรรมการ ปัจจุบนั 

บริษทั 89 แคปริคอร์น ดิเวลล
อปเมน้ทจ์  ากดั 

อสังหาริมทรัพย ์

มีความเช่ียวชาญดา้นธุรกจิ

อสังหาริมทรัพยแ์ละสามารถ

ระดมทุนไดใ้นระยะสั้น 

2. นายชยัยุทธ สุขวณิชนนัท ์ ไม่มี ไม่มี กรรมการผุจ้ดัการ 
2555-

ปัจจุบนั 

บริษทั จีเอสพี อินโนเทค 

จ ากดั 
รับเหมากอ่สร้าง สามารถระดมทุนไดใ้นระยะสั้น 

3. นายศกัด์ิชยั เติมขจรกจิ ไม่มี ไม่มี กรรมการผูจ้ดัการ 
2538-

ปัจจุบนั 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั เล่ียงเฮง

เชียง 
ส่งออกอะไหล่จกัรยานยนต ์

มีความเช่ียวชาญดา้นธุรกจิ

ส่งออกและสามารถระดมทุนได้

ในระยะสั้น 

4. นายเกยีรติชยั  
ปรีชาชยัสุรัตน์ 

ไม่มี ไม่มี กรรมการผูจ้ดัการ 
2535-

ปัจจุบนั 
บริษทั ออมนิซิสเต็มส์ จ  ากดั สารสนเทศ สามารถระดมทุนไดใ้นระยะสั้น 

5. นางสาวกนกกาญจน ์ 
ฟูเจริญยศ 

ไม่มี ไม่มี ผูจ้ดัการทัว่ไป 
2545-

ปัจจุบนั 

บริษทั ไวโบร พร็อพเพอร์ต้ี 

จ  ากดั 

อสังหาริมทรัพยป์ระเภทอาคาร

พาณิชยแ์ละคอนโดมิเนียม 
สามารถระดมทุนไดใ้นระยะสั้น 

6. นายไพศาล  
เกยีรติธนานนัท ์

ไม่มี ไม่มี นกัลงทุนอิสระ - - - สามารถระดมทุนไดใ้นระยะสั้น 

7. นายภากร บุญฑียก์ุล ไม่มี ไม่มี 
ผูอ้  านายการฝ่าย

ขาย 

2556-

ปัจจุบนั 
บริษทั ฮิวเลตต-์แพคการ์ด 
(ประเทศไทย) จ  ากดั 

สารสนเทศ สามารถระดมทุนไดใ้นระยะสั้น 

8. นายศกัดา เหล่าวิทยางคก์ูร ไม่มี ไม่มี นกัลงทุนอิสระ - - - สามารถระดมทุนไดใ้นระยะสั้น 

9. นายชยัณรงค ์เกรียงโกมล ไม่มี ไม่มี ผูจ้ดัการทัว่ไป 
2538-

ปัจจุบนั 

บริษทั ศิริโกมล เอ็นเตอร์

ไพรส์ จ  ากดั 

ช้ินส่วนพลาสติก เพ่ือ

อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
สามารถระดมทุนไดใ้นระยะสั้น 

10. นายประทีป กาญจนวกิยั ไม่มี ไม่มี แพทย ์
2532-

ปัจจุบนั 
โรงพยาบาลบางละมุง หน่วยงานราชการ สามารถระดมทุนไดใ้นระยะสั้น 

11. นายวฒันา หุ่นทรงธรรม ไม่มี ไม่มี นกัลงทุนอิสระ - - - สามารถระดมทุนไดใ้นระยะสั้น 

12. นายศุภชยั จิรเสง่ียมกุล 
กรรมการบริษทัย่อย/ผูถื้อหุน้

บริษทัย่อย 
ไม่มี กรรมการ ปัจจุบนั 

บริษทั 89 แคปริคอร์น ดิเวลล

อปเมน้ทจ์  ากดั 
อสังหาริมทรัพย ์

มีความเช่ียวชาญดา้นธุรกจิ

อสังหาริมทรัพยแ์ละสามารถ

ระดมทุนไดใ้นระยะสั้น 

http://www.yellowpages.co.th/profile/105389530418001
http://www.yellowpages.co.th/profile/105389530418001


 
โครงสร้างผู้ถือหุ้นเปรียบเทียบก่อนและหลังการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยจัดกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียว 
ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 6 เมษายน 2559 

  
ก่อนเพิ่มทุน เพิ่มทุน หลงัเพิ่มทุน 

จ านวนหุน้ % RO PP 1st PP 2 st จ านวน % 
ล าดบั ทุนจดทะเบียนช าระแลว้  756,939,463.00  100 23,400,000,000  24,156,939,463   100.00  

1 MISS REGINA WEN LI NG        40,318,300  5.33              40,318,300      0.17  
2 บริษทั สินธนา โฮลด้ิงส์ จ ากดั        37,033,520  4.89              37,033,520      0.15  
3 นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล        19,185,500  2.53     115,113,000   2,000,000,000       2,134,298,500      8.84  
4 นายวนัชยั พนัธ์ุวิเชียร        17,050,000  2.25     102,300,000   2,000,000,000       2,119,350,000      8.77  
5 กระทรวงการคลงั        15,000,000  1.98              15,000,000      0.06  
6 PARON HOLDINGS LIMITED        13,500,000  1.78              13,500,000      0.06  
7 นายชาลี ระยามาศ        13,000,000  1.72      33,000,000             46,000,000      0.19  
8 SINO PAC INVESTMENTS (L) LTD        12,100,000  1.60              12,100,000      0.05  
9 นายเกรียง เกียรติเฟ่ืองฟู        12,000,000  1.59              12,000,000      0.05  

10 PARON RESOURCES INC.        12,000,000  1.59              12,000,000      0.05  
11 อื่นๆ      565,752,143  74.74  1,492,870,143         2,058,622,286      8.52  

13. นายเอกชยั โชติยานนท ์ กรรมการบริษทั ไม่มี กรรมการ ปัจจุบนั 
บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ  ากดั 

(มหาชน) 
เหมืองแร่ สามารถระดมทุนไดใ้นระยะสั้น 

14. นายอภิเนตร อูนากูล ไม่มี ไม่มี รับราชการ ปัจจุบนั 
สถานบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้ 
- สามารถระดมทุนไดใ้นระยะสั้น 

15. นายภรต พฒัการีย ์ ไม่มี ไม่มี นกัลงทุนอิสระ - - - สามารถระดมทุนไดใ้นระยะสั้น 

16. นางนิภา หุวะนนัทน ์ ไม่มี ไม่มี นกัลงทุนอิสระ - - - สามารถระดมทุนไดใ้นระยะสั้น 

17. นายบุญเสริม กจิศิริกุล ไม่มี ไม่มี รับราชการ 
2551-

ปัจจุบนั 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั - สามารถระดมทุนไดใ้นระยะสั้น 



                  
1 นายชูชาติ ทองเจือพงษ์           150,000,000         150,000,000      0.62  
2 นางอ าไพ หาญไกรวิไลย ์          15,000,000      210,000,000         225,000,000      0.93  
3 นายศกัดิ์ชยั เติมขจรกิจ           240,000,000   2,010,000,000     2,250,000,000      9.31  
4 นายวฒันา หุ่นทรงธรรม            90,000,000      200,000,000       290,000,000      1.20  
5 นายชยัณรงค ์เกรียงโกมล           245,000,000      350,000,000       595,000,000      2.46  
6 Silvermoon Opportunities Fund           700,000,000         700,000,000      2.90  
7 นายพงศธ์ร ศิริธรรม           200,000,000         200,000,000      0.83  
8 นายบุญเสริม กิจศิริกุล            40,000,000         2,000,000         42,000,000      0.17  
9 น.ส.ชมกมล พุ่มพนัธ์ุม่วง           200,000,000         200,000,000      0.83  

10 นายอดุลย ์บุญรอด           100,000,000         100,000,000      0.41  
11 น.ส.พรรณวดี เทิดสุขบดี        1,500,000,000       1,500,000,000      6.21  
12 น.ส.กนกกาญจน์ ฟูเจริญยศ           400,000,000   1,600,000,000     2,000,000,000      8.28  
13 นายไพศาล อิทธิธรรม          2,100,000,000     2,100,000,000      8.69  
14 นายเอกชยั โชติยานนท ์              70,000,000         70,000,000      0.29  
15 นายศกัดา เหล่าวิทยางคก์ูร             500,000,000       500,000,000      2.07  
16 นายประทีป กาญจนวิกยั             300,000,000       300,000,000      1.24  
17 นายเกียรติชยั ปรีชาชยัสุรัตน์          1,763,000,000     1,763,000,000      7.30  
18 นายอภิเนตร อูนากูล              30,000,000         30,000,000      0.12  
19 นางนิภา หุวะนนัทน์              10,000,000         10,000,000      0.04  
20 นายภรต พฒัการีย ์              20,000,000         20,000,000      0.08  
21 นายภากร บุณฑียก์ุล          1,154,716,857     1,154,716,857      4.78  
22 นายชยัยทุธ สุขวณิชนนัท ์          2,100,000,000     2,100,000,000      8.69  
23 นายศุภชยั จิรเสง่ียมกุล             190,000,000       190,000,000      0.79  
24 นายไพศาล เกียรติธนานนัท ์          1,167,000,000     1,167,000,000      4.83  



3. ความสัมพนัธ์กบับริษทัในระยะเวลาที่ผ่านมา 

นายเอกชยั โชติยานนท ์เป็นกรรมการอิสระของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จ ากดั (มหาชน) ส่วนนายไพศาล อิทธิธรรม 

และ นายศุภชยั จิรเสง่ียมกุล เป็นกรรมการของบริษทั 89 แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 

ขณะที่นกัลงทุนรายอื่นไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทั 

 

4. การก าหนดราคาเสนอขาย 

บริษทัก  าหนดราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนจ านวน 13,566,716,857 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 

57.98 ของหุน้เพิ่มทุนทั้งหมดใหแ้ก่ผูล้งทุนจ านวน 17 รายในฐานะบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  ในราคาเสนอขาย

หุน้ละ 0.05 บาท (ซ่ึงแผนฟ้ืนฟูกิจการก าหนดราคาเสนอขายหุน้เพิม่ทุนทั้งหมดในหุน้ละไม่นอ้ยกว่า 0.05 บาท) รวมเป็น

เงินทั้งส้ินจ านวน 678,335,842.85 บาท  

ทั้งน้ี การก าหนดราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุน (ไม่นอ้ยกว่าหุน้ละ 0.05 บาท) ใหแ้ก่ผูล้งทุนในฐานะบุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) ดงักล่าวพิจารณาจากโอกาสและความเป็นไปไดใ้นการระดมทุนจ านวนสูงส าหรับกิจการท่ีภาระหน้ีสิน

สูงกว่ามูลค่าสินทรัพยร์วม 1,213.76 ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม ราคาเสนอขายหุน้สามญัที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจ ากดั 

(Private Placement) ในคร้ังน้ีมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าหุน้ทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 ซ่ึงมีมูลค่าเท่ากบั    -1.60 บาทต่อ

หุน้ 

อยา่งไรกดี็ การก  าหนดราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนในฐานะบุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ใน

ราคาเสนอขายหุน้ละ 0.05 บาท ดงักล่าว ไม่ไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน

ที่ ทจ .28/2551 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ และ/หรือประกาศส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ี่ สจ. 39/2551 เร่ือง การค านวณราคาเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละการก าหนดราคาตลาด

เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ในราคาต ่า เน่ืองจากราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวเป็นราคาท่ีก  าหนดไวใ้น

แผนฟ้ืนฟูกิจการ 

 

5. รายการที่เกี่ยวโยงกนั 

ในการเสนอขายหุน้เพิ่มทุนในคราวน้ีของบริษทั เน่ืองจากผูล้งทุนท่ีไดรั้บการจดัสรรและเสนอขายหุน้เพิ่มทุน

จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ นายเอกชยั โชติยานนท ์ นายไพศาล อิทธิธรรม และ นายศุภชยั จิรเสง่ียมกุล เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ลงวนัที่ 31 

สิงหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล

และการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (ประกาศ เร่ือง

รายการที่เกี่ยวโยงกนั) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 



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 

 

จากตาราง ขนาดรายการของผูล้งทุนทั้ง 3 รายมีมูลค่ารวมมากกว่า 20 ลา้นบาท บริษทัในฐานะผูบ้ริหารแผนจึง

ตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศตามที่ประกาศฯ เร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกนัก าหนด แต่ไม่ตอ้งด าเนินการขออนุมติั

การเขา้ท ารายการดงักล่าวจากผูถ้ือหุน้ เน่ืองจากบริษทัอยูภ่ายใตก้ารด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ   

ทั้งน้ี ตามประกาศฯ เร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกนัก าหนดหา้มกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียในการตกลงเขา้ท ารายการที่

เกี่ยวโยงกนั เขา้ร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียของบริษทัซ่ึงไม่เขา้

ร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี คือ นายเอกชยั โชติยานนท ์ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

ของบริษทั และไดรั้บการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนในคร้ังน้ี ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนะในวาระน้ีดว้ย ทั้งน้ี 

ภายหลงัการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ส าหรับหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนทั้ง 3 รายขา้งตน้ คือ นายเอกชยั 

โชติยานนท ์ นายไพศาล อิทธิธรรม และ นายศุภชยั จิรเสง่ียมกุล จะถือหุน้ทั้งหมดในบริษทัคิดเป็นร้อยละ 0.29, 8.69 และ 

0.79 ตามล าดบั ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั 
 

6. เหตุผลและประโยชน์ท่ีจะไดรั้บนอกจากเงินเพิ่มทุน 

 บริษทัจ าเป็นตอ้งระดมทุนอยา่งเร่งด่วน เพื่อใหส้ามารถด าเนินการเพิ่มทุนใหเ้สร็จสินตามแผนฟ้ืนฟูภายใน 24 

มีนาคม 2559  และด าเนินกิจการของบริษทัและบริษทยัอ่ยไดต้ามปกติ รวมถึงลดภาระทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย

เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถ้ือหุน้ 
 

7. เง่ือนไขอื่นๆ 

ผูบ้ริหารแผน และบริษทัจะด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแลว้ส าหรับหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายและจอง

ซ้ือโดยผูล้งทุนดงักล่าวขา้งตน้ ภายหลงัจากท่ีศาลลม้ละลายกลางมีค  าสั่งเห็นชอบกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว

ให้แก่ผูล้งทุนแลว้ อย่างไรก็ตาม บริษทั และ/หรือผูล้งทุนจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ประกาศ และ/หรือหลกัเกณฑ์ของตลาด



หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีเกี่ยวขอ้งกบัหุ้นสามญัเพิ่มทุน และการเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูล้งทุนดงักล่าว ต่อไป 

 

8. ผลกระทบต่อผูถ้ือหุน้ (Dilution Effect) 

กรณีจดัสรรหุน้เพิ่มทุนจ านวน 13,566,716,857 หุน้ 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution Effect) 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ร้อยละ 

1. Price Dilution ร้อยละ 50.06 

2. Control Dilution ร้อยละ 56.16 

3. Earnings Dilution 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 (ราคาซ้ือขายล่าสุดก่อนติดเคร่ืองหมาย SP, NC) 

- Pp = ราคาเสนอขายเท่ากบั 0.05 บาท 

- Q0 = จ านวนหุน้ที่ออกและช าระแลว้ของบริษทั คือ 10,590,222,606 หุน้ 

- Qp = จ านวนหุน้ที่ออกและเสนอขาย คือ 13,566,716,857 หุน้ 

- Earnings คือ ก  าไรสุทธิจากการด าเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (Q4/2557, Q1/2558, Q2/2558, 

Q3/2558) ซ่ึงเท่ากบั -311.67 ลา้นบาท 

- E0 = Earnings / Q0 เท่ากบั -0.03 บาทต่อหุน้ 

- E1 = Earnings / (Q0  + Qp) เท่ากบั -0.01 บาทต่อหุน้ 

 

3. ก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ไม่ตอ้งด าเนินการขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ เน่ืองจากบริษทัอยูภ่ายใตก้ารด าเนินการตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ  

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยราชการที่เก่ียวข้องและเง่ือนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 

เน่ืองจากบริษทัตอ้งเพิ่มทุนโดยเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั ตามแผนฟ้ืนฟูกิจการตามกฎหมายว่า

ดว้ยลม้ละลายซ่ึงศาลเห็นชอบดว้ยแผนนั้นแลว้ ใหบ้ริษทัเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ดงักล่าวโดยถือว่าไดรั้บอนุญาต

จากส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ (ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษทัจด



ทะเบียนเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากดั) ทั้งน้ี ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค  าสั่งเห็นชอบค าร้องขอเสนอ

ขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 13,566,716,857 หุน้ เม่ือวนัที่ 14 มีนาคม 2559 

 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนส่วนที่เพิ่ม 

ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี ท่ี 2/2559  เม่ือวนัที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรหุน้

สามญัเพิ่มทุนจ านวน 13,566,716,857 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

คิดเป็นร้อยละ 57.98 ของหุน้เพิ่มทุนทั้งหมด ในราคาเสนอขายหุน้ละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ินจ านวน 

678,335,842.85 บาท และศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค  าสั่งเห็นชอบในค าร้องการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้เม่ือ

วนัที่ 14 มีนาคม 2559 ทั้งน้ีแผนการใชง้านเพิ่มทุนดงักล่าวเป็นไปตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ ซ่ึงก  าหนดใหบ้ริษทัหาผู ้

ลงทุนเพื่อสนบัสนุนบริษทัเป็นจ านวนเงินไม่นอ้ยกว่า 1,170,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดในการใชเ้งินที่ไดจ้าก

การเพิ่มทุน ดงัน้ี 

วัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุน จ านวนเงิน 

1. ช าระหน้ีงวดท่ี 1 ของบริษทัตามแผนฟ้ืนฟูกิจการ  
(เร่ิมช ำระงวดแรกไม่ช้ำกว่ำระยะเวลำ 7 วนัท ำกำร หลงัจำกวันที่ 30 มิถนุำยน 
2559 หรือวันที่ครบ 6 เดือนนับแต่วันที่ศำลมคี ำส่ังเห็นชอบด้วยแผน (วันที่ 24 
มนีำคม 2559) แล้วแต่วันใดจะถึงก ำหนดก่อน) 

100,000,000 บาท 

2. ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ไปของบริษทั  85,000,000 บาท   

3. เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษทัในเครือ รวมถึงโครงการอื่นๆ ของบริษทั
ต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

a. ใชเ้ป็นเงินเพิ่มทุนใน บริษทั ชลสิน จ ากดั ซ่ึงบริษทัถือหุน้ 73.67% ซ่ึง
ประกอบกิจการโรงโม่บดยอ่ย โดยน าเงินไปลงทุนในเคร่ืองจกัรบดยอ่ย
หิน ในสายการผลิตท่ี 2-3 เพื่อเพิ่มก  าลงัการผลิตต่อเดือน จาก 15,000 ตนั/
เดือน เป็น 75,000 ตนั/เดือน  ใหส้ามารถรองรับความตอ้งการทางตลาด
ของหินชนิดต่างๆ ในอนาคตได ้รวมถึงช าระคืนเจา้หน้ีเงินกูย้มืและเจา้หน้ี
ทางการคา้, และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ไปของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

380,000,000บาท 

b. ใชเ้ป็นเงินเพิ่มทุนใน บริษทั สกายคลิฟฟ์ จ ากดั ซ่ึงบริษทัถือหุน้ 75.00% 
ซ่ึงประกอบกิจการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยน าเงินไปช าระเงินคืน
เจา้หน้ีเงินกูแ้ละเจา้หน้ีภาครัฐ และ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุน
พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยป์ระเภทบา้นเด่ียวในจงัหวดัภูเก็ต ช่ือ
โครงการ The Bay Phase II ซ่ึงเป็นโครงการบา้นเด่ียวจ านวน 49 ยนิูต 
มูลค่าโครงการ 517 ลา้นบาท 

205,000,000 บาท 

c. ใชเ้ป็นเงินเพิ่มทุนใน บริษทั ทุ่งค  า จ  ากดั ซ่ึงบริษทัถือหุน้ 95.95% ซ่ึง
ประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยน าเงินไปซ้ือเคร่ืองจกัรท่ีจ าเป็นในการผลิต, 

400,000,000 บาท 



ซ่อมแซมบ ารุงเคร่ืองจกัร, ใชเ้ป็นค่าใชจ่้ายในการส ารวจทรัพยากรแร่ใน
พื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพในการท าเหมืองแร่, ค่าใชจ่้ายในการท ากจิกรรมเพื่อ
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  รวมถึงใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนทัว่ไปในบริษทั
ยอ่ยดงักล่าว 

รวมทั้งหมด 1,170,000,000 บาท 

 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษทัจะมีฐานะทางการเงินท่ีดีข้ึน  และมีเงินทุนเพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกจิการ รวมถึงบริษทัใน

เครือจะมีฐานะทางการเงินท่ีดีข้ึนจากการเพิ่มทุนในคร้ังน้ีดว้ย 

 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

7.1  บริษทัจะด ารงนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เป็นจ านวนเงินไม่เกินร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิหลงั

หกัภาษีเงินไดแ้ละส ารองตามกฎหมายเม่ือบริษทัออกจากแผนฟ้ืนฟูกิจการโดยมีก  าไรและไม่มีผลขาดทุน

สะสมแลว้ 

7.2 บริษทัมีโครงสร้างทางการเงินท่ีเขม้แขง็ข้ึนและมีเสถียรภาพมากยิง่ข้ึน  ซ่ึงจะส่งผลดีต่อมูลค่าหุน้ของบริษทั

ในอนาคต 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

       -- ไม่มี --   

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินงานในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ การด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อลงมติอนุมติัเร่ืองการ

เพิ่มทุนและการจดัสรรหุน้เพิ่มทุน 
15 กุมภาพนัธ์ 2559   

2 ยืน่ค  าร้องขอเสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) ต่อศาลลม้ละลายกลาง 

17 กุมภาพนัธ์ 2559 

3 ศาลลม้ละลายกลางมีค  าสั่งเห็นชอบค าร้องขอเสนอขาย
หุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

14 มีนาคม 2559 

4 รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

14 มีนาคม 2559 

5 ก าหนดวนัช าระเงินซ้ือหุน้เพิ่มทุนของบุคคลใน
วงจ ากดั 

ระหว่างวนัที่ 15 - 16 มีนาคม 2559 

 



บริษทัขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
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