ทค. - / /
มีนาคม
เรื อง
เรี ยน

รายการจําหน่ายไปซึ งสิ นทรัพย์
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ขอแจ้งการทํารายการขายหุน้ ของบริ ษทั ย่อย รายการ ซึ งมี
รายละเอียดดังนี
1) ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ครั งที /
เมือวันที มีนาคม
มี
มติอนุ มตั ิรายการจําหน่ ายไปซึ งทรั พย์สิน “หุ ้นสามัญของบริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด” ให้กบั บริ ษทั สํานักงาน
กฎหมายสิ ริ พงศ์ อิ น เตอร์ เ นชันแนล จํา กัด ซึ งไม่ เ ป็ นบุ ค คลที เกี ยวโยงของบริ ษัท ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. / และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้อง
2) ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ชลสิ น จํากัด ครังที /
เมือวันที มีนาคม
มีมติอนุมตั ิรายการ
จําหน่ ายไปซึ งทรั พย์สิน “หุ ้นสามัญของบริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด” ให้กบั บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสิ ริพงศ์
อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด ซึ งไม่เป็ นบุคคลทีเกียวโยงของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที ทจ. / และกฎเกณฑ์ทีเกียวข้องซึ งมีรายละเอียดดังนี
1. วันเดือนปี ทีเกิดรายการ
เมือวันที มีนาคม
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ครั งที /
มีมติ
อนุมตั ิรายการจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน “หุน้ สามัญของบริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด” และ
เมือวันที มีนาคม
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ชลสิ น จํากัด ครั งที /
มีมติอนุ มัติรายการ
จําหน่ ายไปซึ งทรั พย์สิน “หุ ้นสามัญของบริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด” โดยมีการลงนามในสัญญาเมือวันที มีนาคม
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2. คู่สัญญาทีเกียวข้ อง
ผูข้ าย : บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ชลสิ น จํากัด
ผูซ้ ื อ : บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสิ ริพงศ์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด
ซึ งเป็ นบุคคลภายนอกทีไม่มีความเกียวข้องกันกับบริ ษทั ฯ
.นายสิ ริพงศ์ สอาดบุตร (ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ)
.นายจีระพงษ์ วงษ์สวรรค์ (ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ)
.นายธิติกร พึงบุญ
(ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ)
.นายชัยธวิวฒั น์ สัจจรักษ์ (ผูถ้ ือหุน้ และกรรมการ)
3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
จําหน่ายหุน้ สามัญที บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ชลสิ น จํากัด ถืออยูใ่ น บริ ษทั ทุ่งคํา
จํากัด
4. รายละเอียดของทรัพ ย์สินทีจําหน่ าย
(1) จําหน่ายหุน้ สามัญของ บริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด
ทุนจดทะเบียน
หุ้นละ

,000,

บาท ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 725,000,000 บาท แบ่ งเป็ น มูลค่าทีตราไว้

บาท จํานวน ,500, หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี
1) บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน ,115, หุน้ คิดเป็ นร้อยละ . ของหุ ้น
ทังหมด
2) บริ ษทั ชลสิ น จํากัด จํานวน , หุน้ คิดเป็ นร้อยละ . ของหุน้ ทังหมด (จดทะเบียน
ชําระแล้วร้ อยละ จํานวน , หุ ้น และจดทะเบียนชําระแล้วร้ อยละ จํานวน
120, หุน้
3) ผูถ้ ือหุน้ อืน ราย จํานวน หุน้ คิดเป็ นประมาณร้อยละ 0 ของหุน้ ทังหมด

(2) โครงสร้างการถือหุน้

(3) ข้อมูลทางการเงิน
ณ วันที

ธันวาคม

ณ วันที

ธันวาคม

ณ วันที

ธันวาคม

สิ นทรัพย์รวม

1,376,842,293.14

1,140,257,202.44

946,023,673.24

หนีสิ นรวม

2,185,484,720.32

2,373,093,869.19

2,276,805,035.28

ขาดทุนสะสม

-1,533,642,427.18

-1,957,836,666.75

-2,055,781,362.04

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

-808,642,427.18

-1,232,836,666.75

-1,330,781,362.04

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

-410,823,430.31

-424,194,239.57

-104,752,651.29

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้

-85.12

-129.77

-140.08

ตารางข้อมูลเจ้าหนีรายใหญ่ (ณ วันที ธันวาคม )
ลําดับ
รายชือเจ้าหนี
1
ธนาคารดอยซ์แบงค์ เอจี
2
สํานักงานการปฏิรูปทีดินเพือการเกษตรกรรม
3
บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จํากัด
4
เจ้าหนีรายอืน
ยอดหนีรวม

จํานวนยอดหนี ร้อยละต่อยอดหนีทังหมด
1,735,432,060.52
76.22
317,918,262.37
13.96
85,021,676.47
3.73
138,433,035.92
6.08
2,276,805,035.28
100

5. ความเห็นของทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ
การประเมินมูลค่าหุ ้น ได้พิจารณาจากข้อมูลทีเกียวของกับบริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด อันได้แก่ งบการเงินทีผ่านการ
ตรวจสอบแล้ว งบการเงินภายใน ประมาณการ รายงานลักษณะธรณี วิทยาของแหล่งแร่ และสมมติฐานทางการ
เงิน โดยใช้วิธีในการประเมินมูลค่าหุน้ วิธีดงั นี
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น
1. วิธีมูลค่าหุน้ ตามบัญชี
(Book Value Approach)
2. วิธีปรับปรุ งมูลค่าหุน้ ตามบัญชี
(Adjusted Book Value Approach)
3. วิธีอตั ราส่ วนราคาต่อมูลค่าหุน้ ตามบัญชี
(Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
4. วิธีอตั ราส่ วนราคาต่อกําไรต่อหุน้
(Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
5. วิธีมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาด
5. วิธีมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของกระแสเงินสด
(Discounted Cash Flow Approach: DCF)
6. วิธีประเมินมูลค่าหุน้ โดยการคิดลดเงินปันผล
(Dividend Discount Model: DDM)

มูลค่ าหุ้นของบริษัท ทุ่งคํา จํากัด
(บาทต่ อหุ้น)
(140.08)
(139.92)
ไม่ สามารถคํานวณได้
ไม่ สามารถคํานวณได้
ไม่ สามารถคํานวณได้
(247-39) - (197.55)
ไม่ สามารถคํานวณได้

จากการประเมินทัง วิธี ทีสามารถคํานวณได้ มูลค่าของบริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด จะอยูร่ ะหว่าง - . ถึง บาท
ต่อหุน้ ทังนี บริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่มีราคาตลาด นอกจากนีบริ ษทั ทุ่ง
คํา จํากัด ยังขาดทุนต่อเนือง ไตรมาสล่าสุ ด และมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ น้อยกว่าศูนย์ทาํ ให้ไม่สามารถคํานวณโดย
ใช้วิธีมูลค่าตามราคาตลาด วิธีอตั ราส่ วนราคาต่อกําไรต่อหุน้ และวิธีอตั ราส่ วนราคาต่อมูลค่าหุน้ ตามบัญชีได้
โดยสรุ ป เห็นว่าวิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีเหมาะสมทีสุ ดทีจะใช้ประเมินมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด ใน
ครั งนี เรื องจากวิธีปรั บปรุ งมูล ค่าตามบัญชีจะสะท้อนมูล ค่าพื นฐานของบริ ษ ัท ณ ปั จจุ บนั โดยมูลค่า หุ ้น ที
เหมาะสมของบริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด จะอยูท่ ี - . บาทต่อหุน้ อย่างไรก็ดีมูลค่าหุน้ ตํากว่าศูนย์นนแสดงให้
ั
เห็น
ว่ามูลค่าหุน้ ทีเหมาะสมของบริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด คือ บาท ต่ อหุ้น

6. มูลค่ ารวมของสิ งตอบแทน
มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน : ผูซ้ ื อ เสนอซื อ หุ ้นของบริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด จํานวน ,499, หุ ้น ในราคาหุน้ ละ
. บาท คิดเป็ นมูลค่า ,848, . บาท
(9,571,155.30 บาท ชําระให้บริ ษทั ฯ ณ วันลงนามในสัญญา)
1. หุน้ จํานวน ,615, หุน้ คิดเป็ นร้อยละ . ของหุน้ ทังหมดโอนให้ผูซ้ ื อ
ณ วันทีลงนาม
2. หุ ้นจํานวน ,500, หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ . ของหุ ้นทังหมดติด ภาระ
จํานํากับธนาคารดอยซ์ แบงก์ ซึ งตกลงโอนหลังจากมีการปลดภาระจํา นํา
แล้ว ภายใน วัน
(277,830 บาท ชําระให้บริ ษทั ชลสิ น จํากัด ณ วันลงนามในสัญญา โดย ผูซ้ ื อตก
ลงรั บผิดชอบชําระค่าหุ ้นของบริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด ทีบริ ษทั ชลสิ น จํากัด ยังชําระ
ไม่ครบ ให้แก่บริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด ด้วยตนเอง)

7. เกณฑ์ ทีใช้ ในการกําหนดมูลค่ าสิ งตอบแทน
หลักเกณฑ์
.เกณฑ์มูลค่าสิ นทรัพย์ทีมีตวั ตนสุ ทธิ (NTA)
.เกณฑ์กาํ ไรสุ ทธิจากการดําเนินงาน
.เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน
4.เกณฑ์มูลค่าหุน้ ทุนทีออกเพือชําระค่าสิ นทรัพย์

ขนาดรายการ
ไม่สามารถคํานวนได้เนืองจาก NTA ติดลบ
คํานวณไม่ได้เนืองจากผลการดําเนินงานขาดทุน
0.76%
ไม่มีเนืองจากผูซ้ ื อไม่ได้ออกหลักทรัพย์ชาํ ระค่าหุน้

8. เหตุผลในการเข้ าทํารายการและผลประโยชน์ ทีคาดว่ าจะได้ รับ
ตามข้อมูลงบการเงินของบริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด มีผลขาดทุนสะสมเป็ นจํานวนมาก โดยเมือนํามาคํานวณรวมกับ
งบการเงินของบริ ษทั ฯ แล้ว ส่ งผลต่อขาดทุนสะสมของบริ ษทั ฯ และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ติดลบ การเข้าทํารายการ
ดังกล่าวเป็ นการปรับโครงสร้างทางการเงินและการบริ หารจัดการทางการเงิน
รวมทังบริ ษทั ฯ ยังลดภาระด้านค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการโดยเฉลียเดือนละ ล้านบาท เนืองจากการขาย
หุ ้น ดังกล่ า วเป็ นการโอนสิ ท ธิ แ ละหน้าที ของบริ ษทั ฯไปยังผูซ้ ื อ ดังนันผู ้ซื อในฐานะผูถ้ ื อ หุ ้น ใหญ่จึงเป็ นผู ้
รั บภาระหนี สิ นของบริ ษทั ทุ่งคํา จํากัด ยกเว้นสิ ทธิ เรี ยกร้ องตามกฎหมายของบริ ษทั ฯทีมีอยู่กบั บริ ษทั ทุ่งคํา
จํากัดและอยูก่ ่อนการทําธุรกรรมนี ให้ตกเป็ นของบริ ษทั ฯ
9. แผนการใช้ เงินทีได้ รับจากการจําหน่ ายทรัพ ย์สิน
บริ ษทั ฯ วางแผนทีจะใช้เงินทีได้รับ ไปชําระหนีสิ นทางบัญชี ร้อยละ
เหลือ ร้อยละ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน

ของมูลค่าสิ งตอบแทนและส่ วนที

10. ความเห็นของผู้บริหารแผน
ผูบ้ ริ หารแผน มีความเห็นว่าเนืองจากทรัพย์สินทีเข้าทํารายการมีมูลค่าทางบัญชีติดลบจํานวนมาก ซึ งเมือนํามา
คํานวณรวมกับงบการเงินของบริ ษทั ฯ จะทําให้ภาพรวมของบริ ษทั ฯ ติดลบ โดยการเข้าทํารายการดังกล่าว
สามารถปรับโครงสร้างทางการเงินและเป็ นการบริ หารจัดการทางการเงินทีเหมาะสม
ทังนี ในการดําเนินการจําหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวถือเป็ นส่ วนหนึงของแผนการจัดการและแสวงหาประโยชน์
จากทรัพย์สินและกิจการในอนาคต ซึ งผูบ้ ริ หารแผนมีอาํ นาจในการดําเนินการ อีกทังรายการจําหน่ายทรัพย์สิน
ดังกล่าวไม่ทาํ ให้เกิดความเสี ยหายแก่ลูกหนี(บริ ษทั ฯ) และเจ้าหนีแต่อย่างใด ปรากฏตามแผนฟื นฟูกิจการฉบับ
ทีผ่านทีประชุมเจ้าหนี เมือวันที สิ งหาคม
และศาลมีคาํ สังเห็นชอบด้วยแผน เมือวันที กันยายน
ในคดีหมายดําที ฟ. /
คดีหมายเลขแดงที ฟ. /
ของศาลล้มละลายกลาง ในหัวข้อ “2.5 เรื องการ
จัดการและการหาประโยชน์จากทรั พย์สินและกิจการในอนาคต” ระบุไว้ว่า “ลูกหนี(บริ ษทั ฯ)และบริ ษทั ย่อย
ในเครื อยังมีแผนการจัดการและแสวงหาประโยชน์จากทรัพย์สินและกิจการในอนาคตดังต่อไปนี
(ก.) ซื อ ขาย จําหน่าย แลกเปลียน โอน เช่า ให้เช่า ซึ งทรัพย์สินเพือเป็ นการแสวงหากําไรทางธุรกิจ
รวมทังให้จดั การทรัพย์สินของลูกหนี (บริ ษทั ฯ) ตามความเหมาะสม”

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าการเข้าทํารายการในครังนีเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ โดยทําให้บริ ษทั ฯลด
ภาระด้านค่าใช้จ่ายและเป็ นการลดความเสี ยงในการทําธุรกิจระยะยาว เนืองจากปัจจุบนั ราคาทองคํา ลดลงอย่าง
ต่อเนือง ในขณะทีต้นทุนการผลิตไม่ได้ลดลงตาม รวมไปถึงระเบียบของหน่วยงานราชการทีเกียวข้องมี
รายละเอียดเพิมขึน อีกทังกระแสสังคมในปัจจุบนั มีการต่อต้านธุรกิจทีเกียวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติมากขึน
ทําให้มีผลเสี ยต่อภาพลักษณ์ขององค์กร เพือรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ จึงเห็นสมควรให้จาํ หน่าย
ทรัพย์สิน และนําเงินทีได้รับไปขยายกิจการอืนทีได้ผลตอบแทนสู งสุ ด
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบทีแตกต่ างจากความเห็นของผู้บริหารแผนและ/หรื อคณะกรรมการ
บริษัท
-ไม่ มีรายการดังกล่าวข้างต้นถือเป็ นรายการจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื อง
หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินของบริ ษทั จดทะเบียน เมือ
พิจารณาตามเกณฑ์สูงสุ ด คือ เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ งตอบแทน มีขนาดรายการเท่ากับ . %
ดังนัน รายการจําหน่ายไปซึ งทรัพย์สินมีขนาดรายการน้อยกว่า % จึงไม่ถึงเกณฑ์ทีต้องรายงานข้อมูลต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

ทังนีหากมีความคืบหน้าบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป
จึงเรี ยนมาเพือทราบ

นายสมชาย ไกรสุ ทธิวงศ์
หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและสารสนเทศ

