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15 พฤษภาคม 2560
เรื่ อง

ชี้แจงข้อมูลในงบการเงิน ประจาปี 2559 (เพิ่มเติม)

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 :
-

-

สาเหตุของผลขาดทุนจากการขายเงินลงทุนใน TKL 206 ล้านบาท เกิดจากไม่ได้ต้ งั สารองการด้อยค่าเงินลงทุนใน
ส่ วนที่ยงั ชาระไม่ครบเอาไว้ เพราะตั้งแต่แรกบริ ษทั ฯไม่มีนโยบายในการขายหุน้ ของบริ ษทั ทุ่งคา จากัด ทาให้ไม่
มีการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนดังกล่าว แต่เมื่อบริ ษทั ได้รับความสนใจจาก ผูซ้ ้ือในการซื้อหุน้ ของบริ ษทั ทุ่งคา จากัด จึง
ได้พิจารณาขายหุน้ ของบริ ษทั ทุ่งคา
บริ ษทั จึ งดาเนิ นการ ชาระค่าหุ ้นครบจานวน และขายหุ ้นทั้งหมดออกไป จึ งทาให้เกิ ดผลขาดทุนดังกล่าว ดัง
รายละเอียดด้านล่างนี้
ราคาทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
บวก : ชาระค่าหุน้ ส่วนที่ยงั ชาระไม่ครบ
รวมราคาทุน ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน

จานวนเงิน
685,305,991
216,000,000
901,305,991
(685,305,991)
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มูลค่าตามบัญชี ณ วันขาย
216,000,000
หัก : ราคาขาย
9,571,155
กาไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
(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
เปลี่ยนชื่อในเอกสาร บอจ.5 ได้เนื่ องจากติดภาระจานากับธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี โดยมูลหนี้ ของธนาคารดอยซ์
แบงก์ เอจี ที่ยื่นคาขอรับชาระหนี้ จานวน 1,847,258,604.28 บาท (แผนฟื้ นฟูกิจการกาหนดให้ชาระหนี้ ในอัตรา
ร้อยละ 18.05 เท่ากับ 333,462,896.19 บาท ซึ่ งบริ ษทั ฯได้วางทรัพย์เต็มจานวนไว้แล้ว) ทั้งนี้ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์
ทรัพย์ได้มีคาสัง่ ให้ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี มีสิทธิรับชาระหนี้ได้เท่ากับ 1,743,408,459.72 บาท (แผนฟื้ นฟูกิจการ
กาหนดให้ชาระหนี้ ในอัตราร้อยละ 18.05 เท่ากับ 314,685,226.98 บาท) บริ ษทั ฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายอดหนี้
ดังกล่าวซึ่ งเป็ นมูลหนี้ ที่ยงั ไม่สิ้นสุ ด และเป็ นข้อพิพาทระหว่าง ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี กับ บริ ษทั ทุ่งคา จากัด
บริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นเพียงผูค้ ้ าประกัน จึ งเห็นว่าควรคัดค้านเพื่อสงวนสิ ทธิ์ ไว้ก่อน ทั้งนี้ หากคดีดงั กล่าวเป็ นที่สิ้นสุ ด
อาจทาให้ยอดมูลหนี้ที่ตอ้ งชาระลดลง

-

บริ ษ ัท ฯขอเรี ย นว่า ถึ ง แม้ว่า บริ ษ ัท ฯจะออกจาแผนฟื้ นฟูกิ จ การแล้ว ก็ ย งั ไม่ ไ ด้รั บ การปลดภาระจ านวนหุ ้น
เนื่องจากเงื่อนไขการปลดภาระจานาคือ ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี ได้รับชาระหนี้แล้วเท่านั้น
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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 :
-

ในการชาระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ บริ ษทั ฯ ได้นาเงิ นที่จะต้องชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ แต่ละรายตามแผนฟื้ นฟู
กิจการไปวางทรัพย์ไว้ที่สานักงานบังคับคดีแพ่ง กรุ งเทพมหานคร จนครบถ้วนเป็ นที่เรี ยบร้อย ดังนั้น ถือว่าบริ ษทั
ฯ ได้ชาระหนี้ จนเป็ นผลสาเร็ จตามที่ กาหนดในแผนฟื้ นฟูกิจการเป็ นที่เรี ยบร้อย ส่ วนการบันทึ กกาไรจากการ
ชาระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ถือว่าสมเหตุสมผล และการบันทึกรายการดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต แล้ว

-

จากตารางด้านล่างจะแสดงถึงรายละเอี ยดของส่ วนกาไร (ขาดทุน) จากแผนฟื้ นฟูกิจการ ที่ ได้ชาระหนี้ ให้กบั
เจ้าหนี้ แต่ละราย รวมเป็ นจานวนเงิน 257,473,098.83 บาท ในงบการเงินเฉพาะบริ ษทั และเมื่อคานวนงบการเงิน
รวมจะทาให้ส่วนกาไร (ขาดทุน) จากแผนฟื้ นฟูกิจการเท่ากับ 54,039,177.81 บาท (ตัดยอดของบริ ษทั ทุ่งคา จากัด
และบริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด ออก)
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ตารางการจัดสรรชาระหนีใ้ ห้ แก่ เจ้ าหนีต้ ามแผนฟื้ นฟูกจิ การ (หน่ วย : บาท)
ชื่อเจ้าหนี้

จานวนเงินตามคา หนี้ ต้งั บันทึกในบัญชี
ร้องขอรับชาระหนี้ บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

สถานะ

คาสัง่ เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์

จานวนเงินที่ตอ้ ง
ชาระร้อยละ18.05

วางทรัพย์และ
ชาระหนี้ ท้ งั หมด

กาไร(ขาดทุนจากการ
ชาระหนี้ ตามแผนฯ

สรุ ปผล

0.00

บริ ษทั ฯ ยืน่ คัดค้าน
คาสัง่ จพท.

1,743,408,459.72

314,685,226.98

356,281,482.75

0.00

บริ ษทั ฯอุทธรณ์
คาสัง่ จพท.

เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 1 สถาบันการเงินทีมีหลักประกันของลูกหนี้
ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี *

1,847,258,604.28

เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 2 เจ้ าหนีเ้ งินกู้ยืมที่มิใช่ สถาบันการเงิน
บริ ษทั ทุ่งคา จากัด

221,176,311.31

221,176,311.31

คาสัง่ สิ้ นสุ ด

18,030,485.40

3,254,821.97

39,926,238.59

181,250,072.72

เจ้าหนี้ ได้รับชาระ
หนี้ แล้ว

บริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด

26,165,327.10

26,165,327.10

คาสัง่ สิ้ นสุ ด

22,058,037.70

3,981,475.80

3,981,475.80

22,183,851.30

เจ้าหนี้ ได้รับชาระ
หนี้ แล้ว

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

6,276,067.00

6,276,067.00

คาสัง่ สิ้ นสุ ด

0.00

0.00

0.00

6,276,067.00

เจ้าหนี้ ได้รับชาระ
หนี้ แล้ว

บริ ษทั สิ นธนา โฮลดิ้งส์ จากัด และ
บริ ษทั ซีโนแพค ดิเวลอปเม้นท์
(ปทท) จากัด

64,276,837.00

85,910,000.00

เจ้าหนี้ ยนื่ คัดค้าน
คาสัง่ จพท.

0.00

0.00

11,603,107.53

74,306,892.47

เจ้าหนี้ อุทธรณ์
คาสัง่ จพท.

เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 3 เจ้ าหนีต้ ามสัญญาแจ้ งแรงงาน
นางสาวเพฮุย เวน

1,967,915.45

0.00

คาสัง่ สิ้ นสุ ด

1,967,915.45

355,243.60

355,243.60

0.00

เจ้าหนี้ ได้รับชาระ
หนี้ แล้ว

นายวิรัช ศรี อินทรสุทธิ์

17,200,799.98

0.00

คาสัง่ สิ้นสุด

264,356.16

47,716.29

3,105,049.05

(3,105,049.05)

เจ้าหนี้ ได้รับชาระ
หนี้ แล้ว

นายสุขพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

82,099,992.00

0.00

คาสัง่ สิ้ นสุ ด

0.00

0.00

14,820,502.69

(14,820,502.69)

บริ ษทั ฯขอรับเงิน
คืนแล้ว
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ตารางการจัดสรรชาระหนีใ้ ห้ แก่ เจ้ าหนีต้ ามแผนฟื้ นฟูกจิ การ (หน่ วย : บาท)
ชื่อเจ้าหนี้
นายจอห์น ปี เตอร์ มิลล์ส

จานวนเงินตามคา หนี้ ต้งั บันทึกในบัญชี
ร้องขอรับชาระหนี้ บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
8,825,540.00

สถานะ

คาสัง่ เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์

จานวนเงินที่ตอ้ ง
ชาระร้อยละ18.05

วางทรัพย์และ
ชาระหนี้ ท้ งั หมด

กาไร(ขาดทุนจากการ
ชาระหนี้ ตามแผนฯ

สรุ ปผล

0.00

คาสัง่ สิ้นสุด

0.00

0.00

0.00

0.00

เจ้าหนี้ ได้รับชาระ
หนี้ แล้ว

เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 4 เจ้ าหนีค้ ่ าธรรมเนียมและค่ าเบีย้ ประชุ มมกรรมการ
นายวิชยั เชิดชีวศาสตร์

1,036,949.35

1,036,949.35

คาสัง่ สิ้ นสุ ด

1,036,949.35

187,187.72

187,187.72

849,761.63

เจ้าหนี้ ได้รับชาระ
หนี้ แล้ว

นางธาริ นี พงศ์สุพฒั น์

379,233.81

379,233.81

คาสัง่ สิ้ นสุ ด

379,233.81

68,458.41

68,458.41

310,775.40

เจ้าหนี้ ได้รับชาระ
หนี้ แล้ว

นายเอกชัย โชติยานนท์

253,991.92

253,991.92

คาสัง่ สิ้ นสุ ด

253,991.92

45,850.04

45,850.04

208,141.88

เจ้าหนี้ ได้รับชาระ
หนี้ แล้ว

นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์

173,958.33

173,958.33

คาสัง่ สิ้ นสุ ด

173,958.33

31,402.56

31,402.56

142,555.77

เจ้าหนี้ ได้รับชาระ
หนี้ แล้ว

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

8,500,000.00

8,500,000.00

คาสัง่ สิ้ นสุ ด

8,500,000.00

1,534,250.00

1,534,250.00

6,965,750.00

เจ้าหนี้ ได้รับชาระ
หนี้ แล้ว

นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ชอย

755,587.11

34,616.94

คาสัง่ สิ้ นสุ ด

95,654.24

16,724.09

136,396.85

(101,779.91)

เจ้าหนี้ ได้รับชาระ
หนี้ แล้ว

นายเรวัติ โฟล์โร

276,631.31

100,463.71

คาสัง่ สิ้ นสุ ด

143,194.97

25,849.23

25,849.23

74,614.48

เจ้าหนี้ ได้รับชาระ
หนี้ แล้ว

275,380,088.38

0.00

เจ้าหนี้ ยนื่ คัดค้าน
คาสัง่ จพท.

0.00

0.00

49,710,983.41

-

เจ้าหนี้ อุทธรณ์
คาสัง่ จพท.

เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 5 เจ้ าหนีภ้ าครัฐ
สานักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
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ตารางการจัดสรรชาระหนีใ้ ห้ แก่ เจ้ าหนีต้ ามแผนฟื้ นฟูกจิ การ (หน่ วย : บาท)
ชื่อเจ้าหนี้

จานวนเงินตามคา หนี้ ต้งั บันทึกในบัญชี
ร้องขอรับชาระหนี้ บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

สถานะ

คาสัง่ เจ้าพนักงาน
พิทกั ษ์ทรัพย์

จานวนเงินที่ตอ้ ง
ชาระร้อยละ18.05

วางทรัพย์และ
ชาระหนี้ ท้ งั หมด

กาไร(ขาดทุนจากการ
ชาระหนี้ ตามแผนฯ

สรุ ปผล

เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 6 เจ้ าหนีก้ ารค้า
100,000.00

100,000.00

คาสัง่ สิ้ นสุ ด

100,000.00

18,051.77

18,051.77

81,948.23

เจ้าหนี้ ได้รับชาระ
หนี้ แล้ว

สานักกฎหมายดร.สมศักดิ์ โตรักษา
จากัด

20,000,000.00

0.00

เจ้าหนี้ ยนื่ คัดค้าน
คาสัง่ จพท.

0.00

0.00

3,610,354.24

(3,610,354.24)

เจ้าหนี้ อุทธรณ์
คาสัง่ จพท.

บริ ษทั โอเชี่ยน ลอว์ออฟฟิ ศ จากัด

215,863.00

200,000.00

คาสัง่ สิ้ นสุ ด

215,863.00

38,967.10

38,967.10

161,032.90

เจ้าหนี้ ได้รับชาระ
หนี้ แล้ว

นายรุ่ งโรจน์ แดงสวัสดิ์

เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 7 เจ้ าหนีจ้ ากการผิดสัญญาร่ วมทุน
นายบอบบี้ ไต้ ซอง อี

57,075,889.95

0.00

คาสัง่ สิ้นสุด

55,446,563.71

10,008,104.75

10,303,209.05

(10,303,209.05)

เจ้าหนี้ ได้รับชาระ
หนี้ แล้ว

บริ ษทั สิ นธนา โฮลดิ้งส์ จากัด และ
บริ ษทั ซีโนแพค ดิเวลอปเม้นท์
(ปทท)จากัด

241,206,489.00

0.00

เจ้าหนี้ ยนื่ คัดค้าน
คาสัง่ จพท.

0.00

0.00

43,542,043.45

(43,542,043.45)

เจ้าหนี้ อุทธรณ์
คาสัง่ จพท.

รับเงินวางทรัพย์คืน

40,143,526.44

คืนค่าธรรมเนียมวางทรัพย์
รวม

1,047.00
2,880,602,076.28

539,326,106.83

257,473,098.83
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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 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ชลสิ น จากัด ถือเป็ นบริ ษทั ย่อย การเพิ่มทุนจึงใช้ราคาตามมูลค่าหุน้ จดทะเบียน

-

ถึงแม้วา่ บริ ษทั ฯ ได้มีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าจากเงินลงทุนใน ชลสิ น จานวน 62 ล้านบาท แต่ยงั คงทาการเพิ่มทุน
ในชลสิ น จานวน 184,181,100 บาท เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาสถานการณ์ปัจจุบนั ว่า ถ้าชลสิ นมีการขยาย
กาลังการผลิตเพื่อรองรับการขายหิ นของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีแนวโน้มการสั่งซื้ อหิ นจากผูร้ ับเหมาโครงการต่างๆ เป็ น
จานวนมาก จะทาให้ชลสิ นมีศกั ยภาพในดาเนินกิจการและความสามารถในการทากาไร ทั้งนี้ เมื่อ ชลสิ น สามารถ
ดาเนินกิจการเป็ นไปตามความคาดหมาย บริ ษทั ฯ ก็จะพิจารณากลับรายการการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าจากเงินลงทุน
จานวน 62 ล้านบาท

-

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน บริ ษทั มีนโยบายขยายกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อให้รองรับกับความต้องการของตลาด
ในอนาคต รวมถึงทั้งชาระเงินคืนเจ้าหนี้เงินกูย้ มื และเจ้าหนี้ทางการค้าและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั
4. เงินจ่ ายล่ วงหน้ าเพื่อซื้ อเงินลงทุน 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
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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
ทองแดง

บริษัท จีเอ็มที คอร์

ศักยภาพแหล่ งแร่

12.98 ล้ าน

ปอเรชั่น จากัด

ทองแดง-ทองคา

บาท

ขั้นรายละเอียด
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สารวจและประเมิน
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

บริ ษทั จีเอ็มที คอร์
ปอเรชัน่ จากัด
ทองแดง

4.8 ล้านบาท

12.7 ล้านบาท

สารวจและประเมินศักยภาพ
แหล่งแร่ ทองแดง-ทองคา ขั้น

บัตรให้เรี ยบร้อยก่อน
ยังคงอยูใ่ นเงื่อนไขสัญญารับ
สภาพหนี้
ชาระเงินเมื่อมีการทางาน

12.98 ล้านบาท

ตามสัญญา และได้

รายละเอียด

ดาเนินการครบถ้วนแล้ว

สารวจและประเมินศักยภาพ

ชาระเงินเมื่อมีการทางาน

แหล่งแร่ ทองแดง ขั้น

8.24 ล้านบาท

รายละเอียด
จ้างทาเหมือง รับจ้างขุดค้น

Wan La Drilling

การชาระเงิน

ดาเนินการต่อ
การสารวจเบื้องต้น ขั้นที่ 2

ปอเรชัน่ จากัด

ทีจ่ ่ ายไป

รอการดาเนินงานขอประทาน

Newton Microfinance

บริ ษทั จีเอ็มที คอร์

จานวนเงิน

และสกัดแร่ ทองแดง

ตามสัญญา และยังคง
ดาเนินการไม่เสร็จ
ชาระเงินเมื่อมีการทางาน

8.9 ล้านบาท

ตามสัญญา และยังคง
ดาเนินการไม่เสร็จ

Sevice Company

ชาระเงินเมื่อมีการทางาน
จ้างขุดเจาะสารวจ

8.8 ล้านบาท

ตามสัญญา และได้
ดาเนินการครบถ้วนแล้ว
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-

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 เ มืองสุ 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 าการเรียกคืนเงินคืนจาก Newton Microfinance Co., Ltd. ว่ ายังคงเป็ นไปตามเงื่ อนไข

สัญญารับสภาพหนีแ้ ละชดใช้ เงินคืนแก่ บริษัทหรื อไม่
บริ ษทั ฯขอชี้แจงข้อมูลดังนี้ :
-

สัญญารับสภาพหนี้ยงั คงเป็ นไปตามเงื่อนไข โดยบริ ษทั ฯได้รับชาระเงินในงวดที่ 1 จานวน 5,000 USD แล้ว และ
อยูร่ ะหว่างเรี ยกชาระ ในส่วนงวดที่ 2
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5.3 บริ ษัทมีการได้ มาซึ่งสั ญญาทางการค้ าที่สาคัญ ขอให้ บริ ษัทปฏิบัติตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ ที่อ้างถึง 2
ด้ วย
บริ ษทั ฯขอชี้แจงข้อมูลดังนี้ :
-

ตามหมายเหตุงบการเงินข้อที่ 12.1 บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ได้ทาสัญญาว่าจ้างการสารวจเบื้องต้น กับ
Lao Farmers Promoting Co.,Ltd โดยมีรายละเอียดของคู่สญ
ั ญาดังนี้
o ชื่อ : Lao Farmers Promoting Co., Ltd
o ประเภทธุรกิจ : บริ การให้คาปรึ กษาทางธุรกิจและการจัดการ
o ทุนจดทะเบียน : 1,500,000,000 กิบ
o รายชื่อกรรมการ : Mr.Khampane Khounvongsa Mr.Bounthong Khounvongsa
o ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อน : ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน

-

ตามหมายเหตุงบการเงินข้อที่ 12.1 บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ได้ทาสัญญาการสารวจเบื้องต้น ขั้นที่ 2
และขั้นที่ 3 กับ Newton Microfinance Co., Ltd.โดยมีรายละเอียดของคู่สญ
ั ญาดังนี้
o ชื่อ : Newton Microfinance Co., Ltd.
o ประเภทธุรกิจ : บริ การด้านการเงิน
o ทุนจดทะเบียน : 1,000,000,000 กิบ
o รายชื่ อกรรมการ : Ms.Sivaly Sisane, Ms.Sirivan Khonhthapane, Ms.Linda Souvannaheuang Mr. Nhai
Khounvongsa, Mr.Moinul Islam
o ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อน : ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน

-

ตามหมายเหตุงบการเงินข้อที่ 12.1 บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ได้ทาสัญญาว่าจ้างสารวจและประเมิน
ศักยภาพแหล่งแร่ ทองแดง-ทองคา ขั้นรายละเอียดกับ บริ ษทั จี เอ็มที คอร์ ปอเรชัน่ จากัดโดยมีรายละเอียดของ
คู่สญ
ั ญาดังนี้
o ชื่อ : บริ ษทั จีเอ็มที คอร์ปอเรชัน่ จากัด.
o ประเภทธุรกิจ : บริ การให้คาปรึ กษาทางธุรกิจและการจัดการ
o ทุนจดทะเบียน : 12,000,000 บาท
o รายชื่อกรรมการ : นายวิชยั ภู่เจริ ญ, นายธเนศ ผกากรอง, นายสุ ธรรม แย้มนิ ยม, นายวิชาญ อรุ ณศรี แสง
ไชย
o ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อน : ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน
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-

ตามหมายเหตุงบการเงินข้อที่ 12.1 บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ได้ทาสัญญาว่าจ้างสารวจและประเมิน
ศักยภาพแหล่งแร่ ทองแดง ขั้นรายละเอียดกับ บริ ษทั จีเอ็มที คอร์ปอเรชัน่ จากัดโดยมีรายละเอียดของคู่สญ
ั ญาดังนี้
o ชื่อ : บริ ษทั จีเอ็มที คอร์ปอเรชัน่ จากัด
o ประเภทธุรกิจ : บริ การให้คาปรึ กษาทางธุรกิจและการจัดการ
o ทุนจดทะเบียน : 12,000,000 บาท
o รายชื่อกรรมการ : นายวิชยั ภู่เจริ ญ, นายธเนศ ผกากรอง, นายสุ ธรรม แย้มนิ ยม, นายวิชาญ อรุ ณศรี แสง
ไชย
o ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อน : ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน

-

ตามหมายเหตุงบการเงินข้อที่ 12.1 บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ได้ทาสัญญาว่าจ้างทาเหมือง รับจ้างขุด
ค้น สกัดแร่ ทองแดง และจ้างขุดเจาะสารวจกับ Wan La Drilling Sevice Company โดยมีรายละเอียดของคู่สัญญา
ดังนี้
o ชื่อ : Wan La Drilling Service Company
o ประเภทธุรกิจ : รับจ้างขุดเจาะ
o ทุนจดทะเบียน : 50,000,000 กิบ
o รายชื่อกรรมการ : Mr. Lo Wai Keung Mr.Wanla Ngai Hong Phang
o ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อน : ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกัน

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
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• 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 ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้นาส่งใบหุน้ คืนแก่บริ ษทั และเมื่อศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่ ให้บริ ษทั อออกจากแผนฟื้ นฟู
กิจการ บริ ษทั จะดาเนินคดีดงั กล่าวต่อจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ดว้ ยตนเอง
ความเห็นจากทีป่ รึกษาทางกฎหมาย
ที่ปรึ กษาทางกฎหมาย (บริ ษทั สานักงาน ภัทร ธรรมรัตน์ จากัด) ผูร้ ับผิดชอบในคดีซ่ ึงได้ให้ความเห็นใจความดังนี้ :• จากข้อมูลข้างต้นแบ่ง 2 คดีคือ 1.ขอให้เพิกถอนสัญญากูเ้ งิน และสัญญาจานา 2.ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด
ใบหุ ้นของบริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด ศาลแพ่งมีคาสัง่ ให้ดาเนิ นการตามขั้นตอนของการฟื้ นฟูกิจการให้เสร็ จ
สิ้ นก่อน และเมื่อการฟื้ นฟูกิจการเสร็ จสิ้ นให้ คู่ความแถลงผลต่อศาลแพ่ง ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่การบวนการ
ฟื้ นฟูกิจการสิ้นสุดลง
• โดยเมื่อเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการ คู่ความของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)ได้ยื่นคาร้องขอรับชาระ
หนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ซึ่งเป็ นมูลหนี้ที่เกี่ยวข้องกับคดีขา้ งต้นทั้ง 2 คดี ภายหลังเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
มีคาสั่งยกคาร้องการขอรับชาระหนี้ ดงั กล่าวโดยวินิจฉัยว่า มูลหนี้ กู่ยืมเงิ นที่ มีการกล่าวอ้างสัญญาจานาใบหุ ้น
บังคับจานวนขายทอดตลาดไปนั้นได้ ระงับสิ้ นไปแล้วตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2553 ซึ่ งปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างที่คู่ความ
ของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)ยืน่ คัดค้านคาสัง่ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
• นอกจากนั้นบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ได้ยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เพื่อเรี ยกให้บริ ษทั
คู่ความ ส่งมอบใบหุน้ คืนแก่ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
• ดังนั้นเมื่อศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่ ให้ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ยกเลิกการฟื้ นฟูกิจการแล้ว จะต้อง
ดาเนิ นการยื่นแถลงผลคดี ท้ งั หมดที่ ได้ดาเนิ นการระหว่างฟื้ นฟูกิจการต่อ ศาลแพ่ง โดยบริ ษทั สานักงาน ภัทร
ธรรมรัตน์ จากัด จะดาเนินการยืน่ คาแถลงตามคาสัง่ ของศาลแพ่ง เพื่อดาเนินคดีต่อไป

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
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