ทค 151-051/8/2559
11 สิ งหาคม 2559
เรื่ อง
เรี ยน

รายงานความคืบหน้าการดาเนินการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดให้บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) รายงานความคืบหน้า
การดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนพร้อมกับการนาส่ งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส นั้น บริ ษทั ฯขอแจ้งความ
คืบหน้าในการดาเนินการตามแผนฟื้ นฟูกิจการที่จดั ทาโดยบริ ษทั ณ วันที่ 1 สิ งหาคม 2559 ดังนี้
1. การปรับโครงสร้ างทุน
บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุน จานวน 19,645,283,143 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายหุ ้นละ 0.05
บาท คิดเป็ นมูลค่า 982,264,157.15 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
• การเพิ่ ม ทุ นแบบเฉพาะเจาะจงระหว่างวันที่ 22 ธัน วาคม 2558 ถึ ง วัน ที่ 29 มกราคม 2559 เป็ นเงิ นจานวน
403,750,000 บาท โดยได้ดาเนินการจดทะเบียนเสร็ จสิ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
•

การเพิ่มทุนแบบให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถือหุ ้นระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 เป็ นจานวนเงิน
87,914,157.15 บาท โดยได้ดาเนินการจดทะเบียนในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

•

การเพิ่มทุ นแบบเฉพาะเจาะจงระหว่างวันที่ 15-16 มี นาคม 2559 เป็ นจานวนเงิ น 490,600,000 บาท โดยได้
ดาเนินการจดทะเบียนเสร็ ตสิ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559

โดยมีวตั ถุประสงค์ของการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจานวนดังกล่าว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
วัตถุประสงค์การใช้เงิน

เงินทุนที่คาดว่าจะใช้ เงินทุนที่ใช้ไประหว่าง เงินทุนคงเหลือ
1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 59 30 มิ.ย. 59

1.ชาระหนี้และวางทรัพย์ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ

539

539

-

2.เพิ่มทุนในบริ ษทั ชลสิ น จากัด

250

184

66

3.เพิ่มทุนในบริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด

170

170

-

4.เงินทุนหมุนเวียน

23

23

-

รวม

982

916

66

2. ความคืบหน้ าการโอนหุ้นส่ วนที่เหลือของบริษัท ทุ่งคา จากัดให้ กบั บริษัท สานักงานกฎหมายสิริพงศ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จากัด
บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนว่า ปั จจุบนั หุน้ สามัญของบริ ษทั ทุ่งคา จากัด จานวน 4,500,000 หุน้ นั้น ยัง
ไม่สามารถดาเนิ นการเปลี่ยนแปลงชื่อในเอกสาร บอจ.5 ได้เนื่ องจากติดภาระจานากับธนาคารดอยซ์แบงก เอจี ถึงแม้วา่ บริ ษทั ฯ
จะได้ดาเนินการวางทรัพย์ชาระหนี้ให้กบั ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี ตามแผนฟื้ นฟูกิจการแล้ว แต่ขณะนี้ เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์
ยังไม่มีคาสัง่ ในยอดมูลหนี้ดงั กล่าว จึงทาให้ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจียงั ไม่สามารถรับเงินที่บริ ษทั ฯ นาไปวางเพื่อชาระหนี้ ได้
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี จะมีหน้าที่ตอ้ งปลดจานาหุ ้นสามัญบริ ษทั ทุ่งคา จากัดให้แก่บริ ษทั ฯต่อเมื่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์
ทรัพย์หรื อศาลล้มละลายกลางมีคาสัง่ เป็ นที่สิ้นสุดในยอดมูลหนี้ของธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี และธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี
ได้รับชาระหนี้แล้ว และต้องปลดภาระจานาภายใน 15 วันนับแต่ได้รับชาระหนี้ครบถ้วน และเมื่อได้รับการปลดภาระจานา
แล้วบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการโอนหุน้ สามัญ ของบริ ษทั ทุ่งคา จากัด ส่ วนที่เหลือให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ใหม่ ตามสัญญาที่ได้มีการตก
ลง โดยเร็ วที่สุด
3. การปรับโครงสร้ างหนีแ้ ละกาไรจากการปรับโครงสร้ างหนีใ้ นงวด 6 เดือนทีผ่ ่านมา
จานวน
กลุ่มเจ้าหนี้
มูลหนี้
สถานะ
ราย
1.สถาบันการเงินที่มีหลักประกัน
1
1,847,258,604.28
คาสัง่ ยังไม่สิ้นสุด
2.เจ้าหนี้เงินกูย้ มื ที่มิใช่สถานบันการเงิน
4
317,894,542.41 คาสัง่ ยังไม่สิ้นสุด 1 ราย
3.เจ้าหนี้ตามสัญญาจ้างแรงงาน
4
110,094,247.43
คาสัง่ ยังไม่สิ้นสุด
4.เจ้าหนี้ค่าธรรมเนียมและค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
7
11,376,351.83 คาสัง่ ยังไม่สิ้นสุด 1 ราย
5.เจ้าหนี้ภาครัฐ
1
275,380,088.38
คาสัง่ ยังไม่สิ้นสุด
6.เจ้าหนี้การค้า
3
20,315,863 คาสัง่ ยังไม่สิ้นสุด 1 ราย
7.เจ้าหนี้จากการผิดสัญญาร่ วมทุน
2
298,282,378.95 คาสัง่ ยังไม่สิ้นสุด 1 ราย
8.เจ้าหนี้ที่ไม่มายืน่ ขอรับชาระหนี้
19
7,111,946.46 กลับรายการเป็ นกาไร
รวมกาไร(ขาดทุน) จากการชาระหนี้ตามแผนฟื้ นฟู

กาไร(ขาดทุน) จากการ
ชาระหนี้ตามแผนฟื้ นฟู
277,146,256.66
-17,925,551.74
8,569,462.01
-3,367,373.11
-10,303,209.05
7,111,946.46
261,231,561.23

4. การประกอบธุรกิจ
4.1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สรุปความคืบหน้ าการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้
ความคืบหน้ า ณ 1 สิงหาคม 2559
มูลค่ า
โครงการ
ดาเนินงานโดย ลักษณะโครงการ (ลบ.)
การก่ อสร้ าง
การขาย
โครงการปั จจุบนั
1.The Bay Phase I ภูเก็ต บจก. 89 แคปฯ บ้ า น จั ด ส ร ร แ ล ะ 346 ก่อสร้าง 90%
ทยอยโอน Q2/58
อาคารพาณิ ชย์
– Q4/59
2.The Bay District ภูเก็ต บจก. 89 แคปฯ อาคารพาณิ ชย์ 9 ยูนิต 62 ก่อสร้าง 90% คาดว่าจะเสร็ จ ทยอยโอน Q3/59
สิ้ น ภายในไตรมาสที่ 3 ปี – Q4/59
2559
รวม

408

โครงการอนาคต

มูลค่ า
(ลบ.)

ความคืบหน้ า ณ 1 สิงหาคม 2559

1. The Grand Marn-NHIC บจก. 89 แคปฯ ทาวโฮมแ ละ
ภูเก็ต
อาคารพาณิ ชย์

342

2. The Bay Phase II บจก. 89 แคปฯ บ้านเดี่ยว
ภูเก็ต

517

3.The Tree แม่สอด

อาคารพาณิ ชย์
10 ยูนิต

82

อยูร่ ะหว่างการทา EIA และการขออนุญาตต่างๆ โดย
จะพิจารณาจากยอดขายและการโอนบ้านของ
โครงการ The Bay Phase I
ตามที่บริ ษทั ฯ ได้แจ้งต่อนักลงทุนถึงโครงการ The
Bay Phase II นั้น ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ กาลังสถานการณ์
ของตลาดอสังหาริ มทรัพย์ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อการ
ตัดสิ นลงทุน
ชะลอโครงการ

รวม

941

โครงการ

ดาเนินงานโดย

SCL

ลักษณะ
โครงการ

4.2 ธุรกิจเหมืองหินแอนดีไซด์ สรุปความคืบหน้ าการประกอบธุรกิจเหมืองหินดังนี้
4.2.1 การต่ออายุประทานบัตร
เนื้อที่
ฉบับที่ หมายเลขประทานบัตร
วันทีห่ มดอายุ
ความคืบหน้ าการต่ออายุ
(ไร่ -งาน-ตร.วา)
บริ ษทั ฯ ได้ยนื่ ขอต่อใบอนุญาตไปเมื่อวันที่
1
28675/15632
154-2-67
ม.ค.2560
2/6/59
บริ ษทั ฯได้ยนื่ ขอต่อใบอนุญาตแล้วอยู่
ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการแร่ เพื่อ
2
28676/15268
88-3-81
พ.ค.2552
เสนอขั้นสุดท้ายต่อกระทรวงอุตสาหกรรมให้
ลงนามอนุมตั ิ
4.2.2 แผนการขยายกาลังการผลิต
ปั จจุบนั มีกาลังการผลิต 25,000 ตัน/เดือน
สายการผลิต
กาลังการผลิต (ตัน)
แผนการขยายกาลังการผลิต
สายการผลิตที่ 1
15,000
บริ ษทั ฯได้รับใบอนุญาตขยาย
สายการผลิตที่ 2
10,000
โรงงานเมื่อวันที่ 10/6/59 ที่ผา่ นมา
สายการผลิตที่ 3
รวม

50,0000
25,000

ความคืบหน้ า
เปิ ดสายการผลิตเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
อยูร่ ะหว่าง ศึกษาความต้องการของ
ตลาดเพิ่มเติมและจัดสรรเงินทุนเพิ่ม

4.3 ธุรกิจเหมืองดีบุกในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์
ตามที่บริ ษทั ฯได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักลงทุนทราบเรื่ องการร่ วมสัญญารับเหมา ภายใต้ชื่อว่า “ทวาย พริ้ น
เซส โปรเจค” โดยมีวตั ถุประสงค์ รับจ้างสารวจ รวมทั้งผลิตแร่ ดีบุกและแร่ อื่นๆ ภายใต้สัมปทานของบริ ษทั ซี มิ
เนอรัล เมียนมาร์ จากัด ปั จจุบนั โครงการดังกล่าววอยูร่ ะหว่างขั้นตอนดาเนิ นการจัดหาแหล่งน้ า เพราะขั้นตอนการ
ผลิตแร่ ดีบุกจาเป็ นต้องใช้น้ าในกระบวนการผลิต เนื่องจากในช่วงที่ผา่ นมาเกิดสภาพอากาศแห้งแล้ง ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ
ได้ดาเนินการสร้างบ่อกักเก็บน้ า เมื่อมีปริ มาณเพียงพอจึงสามารถดาเนินการได้
5. ความคืบหน้ าการออกจากแผนฟื้ นฟูกจิ การ
บริ ษทั ฯ ขอชี้แจงว่าปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้นาเงินไปชาระหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการทั้งหมดแล้ว โดยการชาระหนี้และวางทรัพย์
ทาให้บริ ษทั มีความพร้อมตลอดเวลาที่จะขอออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการ แต่ปัจจุบนั บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการใช้กระบวนการทาง
ศาลล้มละลายกลางและเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์เรี ยกร้องสิ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งหากดาเนิ นการตามกระบวนการปกติคือ
ดาเนินการฟ้องร้องต่อศาลแพ่งจะใช้ระยะเวลาดาเนินการมากกว่ากระบวนการดังกล่าว
ทั้งนี้หากบริ ษทั ฯ ได้รับการโอนกรรมสิ ทธิ์และสิ ทธิ์ดงั กล่างแล้วบริ ษทั ฯ จะยืน่ ขอออกจากแผนฟื้ นฟูกิจการโดยเร็ วที่สุด
ผูบ้ ริ หารแผนขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศที่นาส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถูกต้องครบถ้วน
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นางสาวมณฑา คงคา
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

