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เรื่ อง

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงิน ประจาปี 2559

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้รับหนังสื อขอให้ช้ ีแจงข้อมูลในงบการเงินประจาปี 2559 โดย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สอบถามข้อมูลดังนี้
1. ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน TKL 206 ล้ านบาท
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 9.3 ระบุว่าเมื่ อวันที่ 29 มีนาคม 2559 บริ ษัทและบริ ษัท ชลสิ น จากัดได้ ลงนามใน
บันทึกข้ อตกลงขายเงินลงทุนใน TKL ในราคาหุ้นละ 1.05 บาท รวม 9,848,985.30 บาท โดยหุ้นTKL จานวน 4,500,000 หุ้น
ติดจานาคา้ ประกันหนีก้ บั ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี ซึ่งตามข้ อตกลงกาหนดให้ บริษัทโอนหุ้นทั้งหมดให้ แก่ ผ้ซู ื้อในวันลงนาม
ส่ วนหุ้นที่ติดจานาบริษัทต้ องเปลี่ยนชื่ อผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ซื้อภายใน 30 วันนับแต่ วันที่ไถ่ ถอนจานาแล้ ว ทั้งนีบ้ ริษัทได้ ว่าจ้ างผู้
ประเมินราคาอิสระเป็ นผู้ประเมินมูลค่ าหุ้น TKL ให้ ข้อสรุ ปว่ า “วิธีปรั บปรุ งมูลค่ าหุ้นตามบัญชี เป็ นวิธีที่เหมาะสม โดย
มูลค่ าหุ้นทีเ่ หมาะสมอยู่ที่ (136.21) บาทต่ อหุ้น แสดงให้ เห็นว่ ามูลค่ าหุ้นทีเ่ หมาะสมคือ 0 บาทต่ อหุ้น
1.1 ขอทราบสาเหตุของผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน TKL 206 ล้ านบาท คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาถึง
ผลขาดทุนดังกล่ าวประกอบการพิจารณาอนุมตั กิ ารขายเงินลงทุนใน TKL หรื อไม่ อย่ างไร
บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงข้อมูลดังนี้ :
-

สาเหตุของผลขาดทุนจากการขายเงิ นลงทุนใน TKL 206 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่ได้ต้ งั สารองการด้อย
ค่าเงินลงทุนในส่วนที่ยงั ชาระไม่ครบเอาไว้ ทั้งนี้ เมื่อบริ ษทั ฯ ชาระค่าหุน้ ครบจานวน และขายหุน้ ทั้งหมดออกไป
จึงทาให้เกิดผลขาดทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดด้านล่างนี้
ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
บวก : ชาระค่าหุน้ ส่วนที่ยงั ชาระไม่ครบ
รวมราคาทุน ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
มูลค่าตามบัญชี ณ วันขาย
หัก : ราคาขาย
กาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน

จานวนเงิน
685,305,991
216,000,000
901,305,991
(685,305,991)
216,000,000
9,571,155
(206,428,845)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วว่า การขาย บจก.ทุ่งคา ถึงแม้จะเกิดผลขาดทุนจานวนดังกล่าว แต่บริ ษทั
ฯ ก็ยงั มีความจาเป็ นที่ตอ้ งขายเนื่องจากปั จจัยดังต่อไปนี้
• บริ ษทั มีความจาเป็ นเร่ งด่วนต้องแก้ไขเรื่ อง “หลักทรัพย์ของบริ ษทั จดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูก
เพิกถอน” (NC-Non Compliance) โดยการปรับโครงสร้างการบริ หารจัดการด้านการเงิน
• ทุ่งคา มีภาระค่าใช้จ่ายในการบริ หารต่อเดือนเป็ นจานวนมาก
• งบการเงินของ ทุ่งคา มีผลขาดทุนสะสม และส่วนของผูถ้ ือหุน้ ติดลบเป็ นจานวนมาก
• ไม่สามารถดาเนินการผลิตได้ต้ งั แต่ปลายปี 2555
• แนวโน้ม ของสังคม มี ภ าพลบ กับ ธุ ร กิ จ ประเภทเหมื อ งแร่ ทองคา ท าให้ส่ ง ผลด้านลบต่อ
ภาพลักษณ์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ บริ ษทั ฯ จึงพิจารณาขายหุน้ ทุ่งคา เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้
1.2 ขอทราบความคืบหน้ าการโอนหุ้นในส่ วนหุ้นทีต่ ดิ จานา
บริ ษทั ขอชี้แจงข้อมูลดังนี้ :
-

บริ ษทั ฯขอชี้แจงว่า ปั จจุบนั หุ ้นสามัญของบริ ษทั ทุ่งคา จากัด จานวน 4,500,000 หุ ้นนั้นยังไม่สามารถดาเนินการ
เปลี่ยนชื่ อในเอกสาร บอจ.5 ได้เรื่ องจากติดภาระจานากับธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี ถึงแม้ว่าเจ้าพนักงานพิทกั ษ์
ทรัพย์ได้มีคาสั่งรับชาระหนี้ ให้ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี แล้ว แต่คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วว่าคาสั่งของ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรั พย์ ไม่เหมาะสม โดยมี คสั่งสู งกว่าที่ ควรจะได้รับ จึ งได้ดาเนิ นการยื่นคัดค้านยอดหนี้
ดังกล่าว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้น ทาให้คาสั่งดังกล่าวยังไม่ถึงที่สิ้นสุ ด ขณะนี้ อยูร่ ะหว่าง
การไต่สวนของศาลล้มละลายกลาง จึงยังไม่ได้การปลดภาระจานาหุน้
2. กาไรจากการชาระหนีต้ ามแผนฟื้ นฟู 54 ล้ านบาท
บริ ษัทได้ วางเงินสดที่จัดหาจากการเพิ่มทุน ณ สานักงานบังคับคดีเพ่ งฯ เพื่ อชาระหนี้แก่ เจ้ าหนี้ที่เจ้ าพนักงาน

พิทักษ์ ทรัพย์ ยังไม่ มีคาสั่ งกาหนดจานวนหนีจ้ ากคาขอรับชาระหนีข้ องเจ้ าหนี้ แต่ บริษัทได้ รับรู้ กาไรจากการชาระหนีต้ าม
แผนฟื้ นฟู 257 และ 54 ล้ านบาทในงบกาไรขาดทุนเฉพาะบริษัท และงบกาไรขาดทุนรวม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี และความสมเหตุสมผลของรายการ
ดังกล่ าวอย่ างไร

บริ ษทั ฯขอชี้แจงข้อมูลดังนี้ :
-

ในการชาระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ บริ ษทั ฯ ได้นาเงินที่จะต้องชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แต่ละรายเต็มตามแผนฟื้ นฟู
กิจการมาวางไว้ที่สานักงานบังคับคดีแพ่ง กรุ งเทพมหานคร จนครบถ้วนเป็ นที่เรี ยบร้อย ดังนั้น ถือว่าบริ ษทั ฯ ได้
ชาระหนี้ จนเป็ นผลสาเร็ จตามที่กาหนดในแผนฟื้ นฟูกิจการเป็ นที่เรี ยบร้อย การบันทึกกาไรจากการชาระหนี้ตาม
แผนฟื้ นฟูกิจการ ถื อว่าสมเหตุสมผล และการบันทึ กรายการดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาต แล้ว
3.เงินจ่ ายล่ วงหน้ าเพื่อเพิม่ ทุนในบริษัท ชลสิน จากัด (ชลสิน) 250 ล้ านบาท
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 9 ปรากฏเงินลงทุนใน ชลสิน (ถือหุ้น ร้ อยละ 73.67) 62 ล้ านบาท และค่ าเผื่อ

การด้ อยค่ า 62 ล้ านบาท อย่ างไรก็ตามคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมตั ใิ ห้ ลงทุนเพิม่ ในชลสิน 250 ล้ านบาท โดยบริษัทได้
ชาระเงินค่ าหุ้น 184 ล้ านบาท และขณะนีอ้ ยู่ระหว่ างประสานกับผู้ถือหุ้นทีไ่ ม่ ประสงค์ จะเพิม่ ทุน
บริษัทมีหลักเกณฑ์ การประเมินมูลค่ ายุติธรรมอย่ างไร การเพิ่มทุนในชลสิ นดังกล่ าวส่ งผลกระทบต่ อค่ าเผื่อการด้ อย
ค่ าเงินลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร และวัตถุประสงค์ การเพิม่ ทุนในบริษัทดังกล่ าว ทั้งนีห้ ากสั ดส่ วนการลงทุนในบริษัทดังกล่ าวมี
การเปลีย่ นแปลง ขอให้ บริษัทปฏิบัตติ ามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ ทอี่ ้ างถึง 2 และ 3 ด้ วย
บริษัทฯขอชี้แจงข้ อมูลดังนี้ :
-

คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิให้ลงทุนเพิ่มในบริ ษทั ชลสิ น จากัด ตามแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ “ชลสิ น” วันที่ 25 มีนาคม 2559 มีมติให้เพิ่มทุนอีก 250 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ได้ชาระเงิน
ค่าหุ ้นเพิ่มทุน“ชลสิ น” จานวน 184,181,100 บาท (หุ ้นสามัญ 1,841,811 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) ตามสัดส่ วน
ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การเพิ่มทุ นดังกล่าว ไม่กระทบต่อค่าเผื่อการด้อยค่าเงิ นลงทุ นที่ ได้บันทึ กไว้แต่อย่า งใด
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ชลสิ น จากัด ถือเป็ นบริ ษทั ย่อย การเพิ่มทุนจึงใช้ราคาตามมูลค่าหุน้ จดทะเบียน

-

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน บริ ษทั มีนโยบายขยายกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อให้รองรับกับความต้องการของตลาด
ในอนาคต รวมถึงทั้งชาระเงินคืนเจ้าหนี้เงินกูย้ มื และเจ้าหนี้ทางการค้าและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั
4. เงินจ่ ายล่ วงหน้ าเพื่อซื้อเงินลงทุน 70 ล้ านบาท
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 9.4 ระบุว่าวันที่ 1 สิ งหาคม 2559 บริษัทได้ ทาสั ญญาซื้ อหุ้น บริษัท ลาวงาม

กวางตุ้ง บ่ อแร่ จากัด 70% ของหุ้นทุนจดทะเบียนทั้งหมด ในราคาซื้ อขาย 3 ล้ านดอลล่ าร์ สหรัฐ หรื อ 105 ล้ านบาท โดยมี
ความประสงค์ ทจี่ ะลงทุนการทาเหมืองแร่ ทองแดงทีป่ ระเทศลาว ซึ่งบริษัทได้ ชาระเงินค่ าหุ้นล่ วงหน้ าไปแล้ ว 2 ล้ านดอลล่ าร์
สหรัฐหรื อ 70 ล้ านบาท ส่ วนค่ าหุ้นส่ วนที่เหลือจะชาระภายใน 15 วัน เมื่อผู้ขายโอนกรรมสิ ทธิ์ในหุ้นและส่ งมอบเอกสารที่
เกีย่ วกับการโอนหุ้นเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ ว

ขอทราบความคื บ หน้ า การรั บ โอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นหุ้ น และส่ งมอบเอกสารที่เ กี่ย วกับ การโอนหุ้ น ดัง กล่ า ว และ
คณะกรรมการบริ ษัทมีมาตรการป้ องกันความเสี่ ยงในการชาระเงิน โดยที่ยังไม่ ได้ รับโอนกรรมสิ ทธิ์ในหุ้ นและส่ งมอบ
เอกสารทีเ่ กีย่ วกับการโอนหุ้น อย่ างไร ทั้งนีข้ อให้ บริษัทปฏิบัตติ ามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ ทอี่ ้ างถึง 2 และ 3 ด้ วย
บริ ษทั ฯขอชี้แจงข้อมูลดังนี้ :
-

บริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าหุ ้นล่วงหน้าตามสัญญาซื้ อหุ ้นไปเป็ นจานวน 2 ล้านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ และบริ ษทั ฯ จะ
ชาระส่ วนที่เหลืออีก 1 ล้านเหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ ต่อเมื่อทางผูข้ ายได้ดาเนิ นการเพื่อให้ได้ใบขุดค้นและ/หรื อใบ
สัมปทาน ให้แล้วเสร็ จก่อน ทั้งนี้ ผูข้ ายได้แจ้งว่า ยังคงอยูใ่ นระหว่างการดาเนินการดังกล่าวเนื่องจากรัฐบาลลาว มี
การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการดาเนินการขอสัมปทานจึงทาให้เกิดความล่าช้า

-

เรื่ องความคืบหน้าการโอนกรรมสิ ทธิ์ ในหุน้ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯยังไม่สามารถโอนรับกรรมสิ ทธิ์ ในหุน้ ได้ เนื่ องจาก
ตามกฎหมายของประเทศลาวระบุว่าจะสามารถโอนรั บกรรมสิ ทธิ์ หุ ้นได้ ภายหลังได้รับประทานบัตรเป็ นที่
เรี ยบร้อย

-

บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาสัญญาการซื้อขายหุน้ และได้นาไปยังสานักทะเบียนศาล ที่ประเทศลาว ประทับตราของศาล เพื่อ
ยืนยันว่าเอกสารสัญญาถูกต้องตามกฎหมายในลาว หากคู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ ายไม่ปฏิ บตั ิตามสัญญาสามารถน ามา
ฟ้องร้องได้
5. รายจ่ ายโครงการทาเหมืองในลาว 64 ล้ านบาท
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 12.1 ปรากฏรายจ่ ายโครงการรอตัดบัญชี ทาเหมื องใน สปป. ลาว 64 ล้ านบาท ซึ่ ง

คณะกรรมการของบริษัทได้ อนุมตั สิ ัญญาเพื่อสารวจดีบุกและถ่ านหินในประเทศลาว รายละเอียดสรุปได้ ดงั นี้
สัญญาเพื่อ
สารวจ
ดีบุก

คู่สัญญา
Lao Farmers
Promoting Co.,Ltd

ขั้นตอนการสารวจ
การสารวจเบื้องต้ น

จานวนเงิน
ทีจ่ ่ ายไป

หมายเหตุ

4.8 ล้ านบาท
ไม่ สามารถดาเนินการ สารวจได้ ทนั

ถ่ านหิน

Newton Microfinance

การสารวจเบื้องต้ น

Co., Ltd.

ขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3

ตามกาหนด 20 พฤศจิกายน 2556
12.7 ล้ านบาท THL จึงทาหนังสื อยกเลิกสัญญาและ
เรียกคืนเงินคืนโดยกาหนดชาระ
เป็ นเวลา 4 ปี ภายในสิ้นปี 2562

สารวจและประเมิน
บริษัท จีเอ็มที คอร์

ศักยภาพแหล่ งแร่

12.98 ล้ าน

ปอเรชั่น จากัด

ทองแดง-ทองคา

บาท

ขั้นรายละเอียด
สารวจและประเมิน
ทองแดง

บริษัท จีเอ็มที คอร์

ศักยภาพแหล่ งแร่

ปอเรชั่น จากัด

ทองแดง ขั้น

8.24 ล้ านบาท

รายละเอียด
Wan La Drilling
Sevice Company

จ้ างทาเหมือง
รับจ้ างขุดค้ นและ

17.70 ล้ าน

สกัดแร่ ทองแดง

บาท

5.1 ขอสอบถามว่ าในสัญญาระหว่ าง THL กับ.คู่สัญญาข้ างต้ น ได้ มกี ารกาหนดเงื่อนไขการเรียกคืนเงินทดลองจ่ าย
หรื อไม่ อย่ างไร และคณะกรรมการบริษัทมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการชาระเงินล่ วงหน้ าดังกล่ าวอย่ างไร
บริ ษทั ฯขอชี้แจงข้อมูลดังนี้ :
สัญญาเพื่อ
สารวจ
ดีบุก

ถ่านหิ น

คู่สัญญา
Lao Farmers
Promoting Co.,Ltd

ขั้นตอนการสารวจ

การสารวจเบื้องต้น

Co., Ltd.

และขั้นที่ 3

ทองแดง
บริ ษทั จีเอ็มที คอร์
ปอเรชัน่ จากัด

การชาระเงิน

4.8 ล้านบาท

บัตรให้เรี ยบร้อยก่อน
ดาเนินการต่อ

การสารวจเบื้องต้น ขั้นที่ 2

ปอเรชัน่ จากัด

ทีจ่ ่ ายไป

รอการดาเนินงานขอประทาน

Newton Microfinance

บริ ษทั จีเอ็มที คอร์

จานวนเงิน

12.7 ล้านบาท

สารวจและประเมินศักยภาพ
แหล่งแร่ ทองแดง-ทองคา ขั้น

ยังคงอยูใ่ นเงื่อนไขสัญญารับ
สภาพหนี้
ชาระเงินเมื่อมีการทางาน

12.98 ล้านบาท

ตามสัญญา และได้

รายละเอียด

ดาเนินการครบถ้วนแล้ว

สารวจและประเมินศักยภาพ

ชาระเงินเมื่อมีการทางาน

แหล่งแร่ ทองแดง ขั้น
รายละเอียด

8.24 ล้านบาท

ตามสัญญา และยังคง
ดาเนินการไม่เสร็จ

จ้างทาเหมือง รับจ้างขุดค้น
Wan La Drilling

และสกัดแร่ ทองแดง

ชาระเงินเมื่อมีการทางาน
8.9 ล้านบาท

ตามสัญญา และยังคง
ดาเนินการไม่เสร็จ

Sevice Company

ชาระเงินเมื่อมีการทางาน
จ้างขุดเจาะสารวจ

8.8 ล้านบาท

ตามสัญญา และได้
ดาเนินการครบถ้วนแล้ว

-

สัญญาสารวจ ดีบุก ที่ทาขึ้นระหว่างบริ ษทั ฯ กับ Lao Farmers Promoting Co.,Ltd เพื่อสารวจดีบุกที่เมือง Hinboun
โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสารวจเบื้องต้นเป็ นจานวนเงิน 4.8 ล้านบาทนั้น ไม่ได้เป็ นเงินทดลองจ่าย แต่เป็ นดาเนินการ
ตามสัญญาซึ่งเสร็ จสิ้นแล้ว

-

สัญญาสารวจถ่านหิ น ที่ทาขึ้นระหว่าง บริ ษทั กับ Newton Microfinance Co., Ltd. เพื่อสารวจถ่านหิ นที่เมื่อง เวียง
ภูคา โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นสารวจเบื้ องต้นเป็ นจานวนเงิ น 12.7 ล้านบาทนั้น เนื่ องจากคู่สัญญาไม่สามารถ
ดาเนิ นการได้ตามที่ระบุไว้ได้ บริ ษทั ฯ จึงได้เรี ยกคืนเงิน จานวน 12.7 ล้านบาท โดยคู่สัญญาลงนามรับสภาพหนี้
และจะชดใช้เงินคืนให้กบั บริ ษทั ฯ โดยกาหนดชาระเป็ นเวลา 4 ปี

-

สัญ ญาสารวจทองแดง-ทองคา ที่ ท าขึ้ นระหว่า ง บริ ษ ัทฯ กับ บริ ษ ัท จี เ อ็ม ที คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด เพื่ อ ส ารวจ
ทองแดง-ทองคา ขั้นรายละเอียด ที่ แขวงเชี ยงขวาง โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นเบื้ องต้นจานวน 12.98 ล้านบาทนั้น
ไม่ได้เป็ นเงินทดลองจ่าย แต่เป็ นการจ่ายเงินตามสัญญาซึ่ งแบ่งเป็ นงวดๆ จานวน 6 งวด ซึ่ งคู่สัญญาได้ดาเนินการ
ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว สัญญาดังกล่าวได้ระบุเงื่อนไขการเรี ยกค่าเสี ยหายคืนจากคู่สัญญาได้ โดยขณะนี้ สัญญา
ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างดาเนินงานของคู่สญ
ั ญา

-

สัญญาสารวจทองแดง ที่ ทาขึ้นระหว่างบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั จี เอ็มที คอร์ ปอเรชัน่ จากัด เพื่อสารวจทองแดง ขั้น
รายละเอียด ที่ เมืองสุ ขุมา แขวงจาปาสัก โดยบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นเบื้ องต้นจานวน 8.24 ล้านบาทนั้น ไม่ได้เป็ น
เงิ นทดลองจ่าย แต่เป็ นการจ่ายเงินตามสัญญาซึ่ งแบ่งเป็ นงวดๆ จานวน 5 งวด ตามความสาเร็ จของงาน สัญญา
ดังกล่าวได้ระบุเงื่อนไขการเรี ยกค่าเสี ยหายคืนจากคู่สญ
ั ญาได้ โดยขณะนี้สญ
ั ญาดังกล่าวอยูร่ ะหว่างดาเนินงานของ
คู่สญ
ั ญา

-

สัญญาจ้างทาเหมือง รับจ้างขุนค้น และสกัดแร่ ทองแดง ที่ ทาขึ้นระหว่าง บริ ษทั ฯ กับ Wan La Drilling Sevice
Company ที่ เมืองสุ ขุมาและเมืองมุนละปะโมก แขวงจาปาสัก โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงิ นค่ารับจ้างขุดค้นจานวน 8.8
ล้านบาท ซึ่งได้ดาเนินเสร็ จสิ้นแล้ว และบริ ษทั ฯจ่ายเงินเบื้องต้นสาหรับทาเหมืองแร่ ล่วงหน้าจานวน 8.9 ล้านบาท
โดยในสัญญาระบุหากมีการยกเลิกสัญญาคู่สัญญาตกลงคืนเงิ นล่วงหน้าหักกับค่าจ้างที่ จะได้รับในทันที (รวม
17.70 ล้านบาท)

5.2 ขอทราบความคืบหน้ าการเรียกคืนเงินคื นจาก Newton Microfinance Co., Ltd. ว่ ายังคงเป็ นไปตามเงื่ อนไข
สัญญารับสภาพหนีแ้ ละชดใช้ เงินคืนแก่ บริษัทหรื อไม่
บริ ษทั ฯขอชี้แจงข้อมูลดังนี้ :
-

คู่สญ
ั ญาได้ลงนามรับสภาพหนี้และจะชดใช้เงินคืนให้กบั บริ ษทั ฯ จานวน 12.7 ล้านบาท โดยกาหนดชาระงวดแรก
5,000 USD ในวันที่ 31 พ.ค. 2559 ชาระงวดที่ 2 จานวน 95,000 USD ในวันที่ 31 ธ.ค. 2559 และภายในสิ้นปี 2560
2561 และ 2562 ปี ละ 100,000 USD
5.3 บริ ษัทมีการได้ มาซึ่งสั ญญาทางการค้ าที่สาคัญ ขอให้ บริ ษัทปฏิบัติตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ ที่อ้างถึง 2

ด้ วย
บริ ษทั ฯขอชี้แจงข้อมูลดังนี้ :
-

สัญญาทั้งหมดข้างต้นเป็ นเพียงสัญญาการดาเนิ นการตามปกติ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนการเตรี ยมข้อมูลก่อนการพิจารณา
การลงทุน จึงไม่เข้าข่ายสัญญาการค้า
6. ความคืบหน้ าการเรียกร้ องให้ นาส่ งหุ้นสามัญของ บริษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด และบริษัททรัพยากรสมุทร จากัด
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 9.1 และ ข้ อ 29.16 ระบุว่าตามแผนฟื้ นฟูกิจการของบริษัท ได้ กาหนดให้

ผู้บริหารแผนดาเนินการใช้ สิทธิเรียกร้ องให้ บุคคลภายนอกชาระหนี้ และใช้ สิทธิในการไม่ ยอมรับสัญญาหรื อสิทธิตามสัญญา
บริษัท ได้ ใช้ สิทธิดงั กล่ าวเรียกร้ องให้ บริษัทที่เกี่ยวข้ องนาส่ งใบหุ้นคืนให้ แก่ บริษัทแล้ ว ขอทราบความคืบหน้ าของการนาส่ ง
ใบหุ้นคืน และผลกระทบหากบริษัทออกจากแผนฟื้ นฟูกจิ การ
บริษัทฯขอชี้แจงข้ อมูลดังนี้ :
จากการที่บริ ษทั ได้ใช้สิทธิเรี ยกร้องให้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องนาส่งใบหุน้ คืนให้แก่บริ ษทั นั้น บริ ษทั ได้ดาเนินการดังต่อไปนี้
• วันที่ 25 กันยายน 2555 ฟ้องคดีแพ่งต่อศาลแพ่ง ขอให้เพิกถอนนิติกรรมสัญญากูย้ ืมเงิน รวม 3 ฉบับ และ สัญญา
จานา รวม 3 ฉบับคดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล โดยนัดสื บพยานโจทก์ในวันที่ 19 กันยายน 2556 เนื่ องจาก
บริ ษทั ได้ยนื่ คาร้องขอฟื้ นฟูกิจการและศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่ ให้บริ ษทั ฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ ดังนั้น
การดาเนินคดีในศาลใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ จึงต้องงดการพิจารณาคดีไว้ก่อน
• วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ฟ้องคดีแพ่งต่อศาลแพ่ง ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดใบหุน้ ของบริ ษทั ฯ คดีอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณาของศาล โดยนัดสื บพยานโจทก์ในวันที่ 19 กันยายน 2556 เนื่ องจากบริ ษทั ได้ยื่นคาร้องขอฟื้ นฟู
กิจการและศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่ ให้บริ ษทั ฯ เข้าสู่กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ ดังนั้นการดาเนินคดีในศาลใด ๆ
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ จึงต้องงดการพิจารณาคดีไว้ก่อน

ปั จจุบนั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้นาส่ งใบหุ ้นคืนแก่บริ ษทั และผลกระทบหากศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่ ให้บริ ษทั อออก
จากแผนฟื้ นฟูกิจการ บริ ษทั จะต้องดาเนินคดีดงั กล่าวต่อจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ดว้ ยตนเอง
ผูบ้ ริ หารแผนขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศที่นาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถูกต้องครบถ้วน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

