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22 เมษายน 2559
เรื่ อง
เรี ยน

ชี้แจงรายการจาหน่ายไปของหุน้ สามัญบริ ษทั ทุ่งคา จากัด ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง 1. หนังสื อที่ บจ.467/2559 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 เรื่ องขอให้ช้ แี จงข้อมูลเพิ่มเติมรายการจาหน่ายหุน้ สามัญของ
บริ ษทั ทุ่งคา จากัด
ตามที่บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้รับหนังสื อตามที่อา้ งถึงข้างต้น ได้ขอให้บริ ษทั ฯ ชี้แจง
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่ องการจาหน่ายหุน้ สามัญของบริ ษทั ทุ่งคา จากัด (“ทุ่งคา”) ที่บริ ษทั ฯถือครองทั้งหมด ให้กบั บริ ษทั สานักงาน
กฎหมายสิ ริพงศ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด โดยบริ ษทั ขอชี้แจงว่า
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) เป็ นฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่อมาบริ ษทั ฯ ได้ประสบปั ญหาในส่ วน
ของผู ้ถือหุ ้นมีมูล ค่าติ ดลบ บริ ษทั ฯ จึ งได้แก้ปัญหาโดยเข้าสู่ กระบวนการฟื้ นฟูกิจการทางศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 24
ตุล าคม 2556 โดยมี แ นวนโยบายในการดาเนิ น กิ จ การของบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ ให้อ ยู่ในสภาพของกิ จการที่ เป็ นปรกติ และมี ผ ล
ประกอบการที่สร้างผลกาไร สามารถนาเงินมาปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้
โดยทางบริ ษทั ฯ มีความคาดหวังจากกิจการเหมืองหิน เหมืองแร่ ทองคา และอสังหาริ มทรัพย์ ที่จะสร้างราย ได้ให้แก่
บริ ษทั ฯ โดยเฉพาะกิจการเหมืองแร่ ทองคาในทุ่งคา ที่บริ ษทั ฯ คาดว่าจะได้รับการต่อใบอนุ ญาตจากการเข้าใช้พ้นื ที่ในเขตป่ าไม้
( เริ่ มหมดอายุต้ งั แต่ ปี 2553 ) และได้รับ การต่ ออายุห นังสื อ ยิน ยอมในการเข้าใช้ที่ ดิน ในเขตปฏิรู ปที่ ดิน ทั้ง 4 ฉบับ ( เริ่ ม
หมดอายุ ต้ งั แต่ ปี 2556 ) จากทั้งสองหน่ ว ยงานภายในปี พ.ศ. 2558 เพราะทางบริ ษ ัท ฯ ได้ติ ด ต่ อ ขอเข้า พบเพื่ อ ขอค า
ปรึ กษาหารื อกับหัวหน้าหน่วยงานราชการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ติดขัด หลายครั้ง และในแต่ละครั้งก็ได้รับการตอบรั บในทางที่ดีมา
โดยตลอด แต่การดาเนินการขอต่ออายุการเข้าใช้พ้นื ที่ในเขตป่ าไม้ และการขอต่ออายุหนังสื อยินยอมเข้าใช้ที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดิน ที่ได้ยนื่ ต่อทางราชการ ก็ยงั ไม่ได้รับการต่ออายุ เพราะติดขัดในการพิจารณาของทางหน่ วยงานราชการ และนับจนถึง
ปัจจุบนั นี้ ทางบริ ษทั ฯ ก็ยงั ไม่ได้รับการต่ออายุการเข้าใช้พ้นื ที่จากหน่วยงานราชการทั้งสองหน่วยงานแต่อย่างใด
อีกทั้ง ในช่วงปี 2557-2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้มีหนังสื อ ให้บริ ษทั ฯ แก้ไขปัญหาเหตุแห่ งการเพิก
ถอน ( NC ระยะที่ 3 ) ทางบริ ษทั ฯ จึงได้ทบทวนแผนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ หาก ทุ่งคา จะประกอบกิจการเหมืองแร่ ทองคาและทองแดงต่อไป จะต้องได้รับการต่ออายุหนังสื ออนุ ญาตให้
เข้าใช้พ้ืนที่จากกรมป่ าไม้ และจะต้องได้รับการต่ออายุหนังสื อยินยอมการเข้าใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ภายในไตมาสที่ 2 ของ
ปี พ.ศ. 2559 ทางบริ ษทั ฯ ถึงจะมีผลประกอบจากการทาเหมืองแร่ ทองคาและทองแดง แต่เมื่ อพิจารณาจากนโยบายของรัฐบาล
ที่ยงั ไม่มีความชัดเจน รวมทั้งระยะเวลาที่แน่นอน ในการอนุญาตให้ประกอบกิจการเหมืองแร่ ทองคาแล้ว จะพบว่าทางบริ ษทั มี
โอกาสน้อยมาก ในการได้รับการต่ออายุหนังสื ออนุ ญาตให้เข้าใช้พ้นื ที่จากกรมป่ าไม้ และการต่ออายุหนังสื อยินยอมให้เข้าใช้
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ทาให้บริ ษทั ต้องรับภาระในค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ โดยไม่มีรายได้จากการประกอบกิจการ รวมทั้งทางบริ ษทั
ต้องประสบปัญหากับกลุ่มคนบางกลุ่มที่ต่อต้านการทาเหมือง ทาให้เกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินและภาพลักษณ์ของบริ ษทั ฯ
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อีกทั้งในส่ วนงบการเงินของทุ่งคา มีการแสดงตัวเลขขาดทุนสะสมและตัวเลขการตั้งสารองหนี้เป็ นจานวนที่สูง จนทาให้ยากแก่
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ จึ งได้กาหนดแนวทางไว้ว่า ในช่ วงต้น ปี พ.ศ. 2559 หลังจากที่ บริ ษ ัทฯ ได้ดาเนิ นการตามแผนฟื้ นฟู
กิจการแล้ว ทางบริ ษ ัทฯ อาจมีความจาเป็ นต้องจาหน่ ายหรื อการตัดขายทรั พย์สินของบริ ษทั ฯ ในส่ วนที่เป็ นภาระหนี้ และไม่
ก่อให้เกิดรายได้ออกจากบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนว่า ในการจาหน่ายหุน้ สามัญของทุ่งคา ทางบริ ษทั ฯ ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถว้ นแล้ว ซึ่ งใน
การพิจารณานั้น ได้นาผลของการประเมินของบริ ษทั ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระและบริ ษทั ประเมินหลักทรัพย์ ที่ได้การรับรอง
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ มาประกอบการพิจารณา โดยมีบริ ษทั 15 ที่ปรึ กษาธุ รกิจ
จากัด ทาหน้าที่ประเมินทรั พย์สินของทุ่งคา และบริ ษทั ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด ทาหน้าที่ประเมินมูลค่าหุ ้นของทุ่งคา
ซึ่ งบริ ษ ัท ดิส คัฟ เวอร์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด ได้ประเมิน โดยคานึ งถึงสภาพกิ จการของการประกอบธุ รกิ จเหมื องแร่ ทองคาใน
อนาคต และประเมินมูลค่าของราคาหุน้ ที่เหมาะสม
เมื่ อ บริ ษ ัทฯ ได้พิ จารณาและวิเคราะห์โ ดยน ารายงานของที่ ปรึ ก ษาทางการเงิน อิ สระทั้งสองบริ ษ ัท มาพิ จารณาและใช้ร่ว ม
ประกอบการตัดสิ นใจแล้ว พบว่า การขายหุน้ สามัญของทุ่งคา โดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เห็นว่าจะทาให้บริ ษทั ฯ สามารถ
ลดภาระค่าใช้จ่ายให้นอ้ ยลง ลดการขาดทุนสะสมทาให้ผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในภาพรวมมีผลเป็ นบวก ทาให้บริ ษทั ฯ มี
รายได้และหรื อนาเงินทุนที่มีอยู่ของบริ ษทั ฯ ไปลงทุนในกิ จการเหมืองแร่ ประเภทอื่น เช่น เหมืองหิ น เหมืองแร่ ดีบุกและหรื อ
ธุ รกิจอื่ น ทั้งยังทาให้มูล ค่าหุ ้นของบริ ษ ัท ฯ มีร าคาสู งขึ้ น อัน เป็ นประโยชน์ ต่อผู ้ลงทุน ที่ถื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประกอบกับ
ระยะเวลาในการขอแก้ไขเหตุเพิกถอนฯ จะครบกาหนดระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยได้กาหนดเอาไว้ การ
ขายหุ ้นสามัญของทุ่ งคา จึ งจะทาให้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษ ัทฯ จากที่มีมูลค่าติดลบ กลับมาเป็ นผลบวกทัน ที และแม้ว่า
บริ ษทั ฯ จะต้องเสี ยโอกาสในการประกอบกิจการเหมืองแร่ ทองคา ในทุ่งคา ทั้งๆ ที่บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนเป็ นเงินจานวนมากไป
แล้วก็ตาม แต่บริ ษทั ฯ ก็สามารถจะนาบุคลากรและทรั พยากรรวมทั้งเงิน ทุนของบริ ษ ัทฯ ไปลงทุนในกิจการที่มีอนาคต และ
ความเสี่ ยงต่ากว่า ซึ่ งน่ าจะสร้ างรายได้ให้กบั บริ ษทั ฯ ได้ดีกว่าและเพื่อให้เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้นในที่สุด ใน
ท้ายที่สุดแล้วบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ ในบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์จากการขายหุน้ สามัญของบริ ษทั ทุ่งคา จากัด
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทางบริ ษทั จึงใคร่ ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. รายละเอียดทรัพย์สินของ TKL และราคาประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ TKL ในราคา 0 บาทต่ อหุ้น
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิรายการขายหุ ้นทั้งหมดของ TKL ซึ่ งที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระ (IFA) ประเมินมูลค่าหุ ้นสามัญของ TKL โดยวิธีที่ประเมินมูลค่าหุ ้นได้ 3 วิธี ได้แก่ วิธีมูลค่าหุ ้นทางบัญชี วิธีป รั บปรุ ง
มู ล ค่ า ทางบั ญ ชี และวิ ธี มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ั น สุ ท ธิ ข องกระแสเงิ น สด ประเมิ น มู ล ค่ า ได้เ ท่ า กับ (140.08),(139.92) และ(247.39197.35)บาทต่ อ หุ ้ น และให้ ค วามเห็ น ว่ า มู ล ค่ า หุ ้ น TKL ที่ เ หมาะสมคื อ 0 บาทต่ อ หุ ้ น อย่ า งไรก็ ต าม จากแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1) ทีบ่ ริ ษทั นาส่ งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ระบุว่าบริ ษทั มีเนื้อที่การถือครองสิ ทธิในการ
สารวจแร่ 6 แปลง เนื้อที่ 2.07 ตารางกิโลเมตร และจากผลการสารวจแร่ ทองคาพบว่ามีปริ มาณสิ นแร่ ที่ยงั คงเหลือ สามารถทา
เหมืองได้มีปริ มาณเท่ากับ 570,561 ตัน ที่ความสมบูรณ์ ของทองคาเฉลี่ย 1.58 กรั มต่อตัน คิดเป็ นปริ มาณโลหะทองคา 28,988
ออนซ์ ประกอบข้อมูลในงบการเงินประจาปี 2558 ระบุว่าบริ ษทั มีรายได้จากการขายทองคาและทองแดงเท่ากับ 125 ล้านบาท
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ทั้งนี้ TKL คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้เป็ นปกติและเริ่ มมีรายได้จากการขายสิ นแร่ ในปี 2559 นั้น ตลาดหลักทรั พย์ฯจึงขอให้
บริ ษทั ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้
ข้ อ 1.1 รายละเอียดทรัพย์ สินหลักที่ TKL ใช้ ประกอบธุรกิจ เช่ น ที่ดิน อาคาร สิ่ งปลูกสร้ าง เครื่ องจักร และอุปกรณ์ สิ นทรัพย์ที่
ไม่ มีตัวตน เป็ นต้ น พร้ อมทั้งระบุ ลักษณะกรรมสิ ทธิ์ ภาระผูกพัน และมูลค่าของเหมื องทองคา
: รายละเอียดทรัพย์สินหลักที่ TKL ใช้ ประกอบธุรกิจ
ประเภทของสิ นทรัพย์
ที่ดิน
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์สานักงาน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
 เครื่ องจัดการผลิตหลัก
 เครื่ องจักรกระบวนการลอยแร่
 เครื่ องจักรกระบวนการบดสิ นแร่
 อื่นๆ
รวมเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ต้นทุนการรื้ อถอน
งานระหว่างก่อสร้าง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุ ทธิ
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประทานบัตร
รวม

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31/12/58
13,284,063.00
6,830,015.33
16,652,347.56
1,929,311.88

ภาระผูกพัน

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

-ไม่ม-ี

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

10,842,658.81
7,876,476.77
11,087,803.84
32,107,042.03

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์
เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

484,816.72
ไม่มีการตีมูลค่าทางบัญชี
364,766,070.48

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์
ได้รับสัมปทาน

121,259,219.70
63,484,162.93
16,056,775.48
63,356,193.15
264,156,351.26
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ข้ อ 1.2 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ TKL ในปี 2556-ปี 2558 และรายการภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจาก
การคา้ ประกันของ THL
: ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ TKL ในปี 2556-ปี 2558 (งบการเงินผ่ านการตรวจสอบ)
รายการ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 เงินกูย้ ืมกิจการที่เกีย่ วข้อง
 รายจ่ายโครงการเหมืองแร่ ทองคารอตัดบัญชี
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
 เงินกูย้ ืมระยะยาวที่ผิดนัดชาระ ธ.ดอยซ์แบงก์
 ค่าเสี ยหายจากสัญญาส่ งมอบทองคา ธ.ดอยซ์แบงก์
 ประมานการค่าภาคหลวง กพร. และ สปก
 อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
กาไร(ขาดทุน) สุ ทธิ
ขาดทุนต่อหุน้

ปี 2558
118,955,333.34

ปี 2557
254,970,678.37

ปี 2556
433,248,753.67

281,981,158.27
176,605,968.04
364,766,070.39
3,715,143.20
827,068,339.90

285,870,716.75
175,981,644.69
419,906,331.74
3,527,830.89
885,286,524.07

282,201,255.18
175,981,644.69
481,815,712.09
3,594,927.51
943,593,539.47

946,023,673.24

1,140,257,202.44

1,376,842,293.14

829,008,721.35
906,423,339.17
317,918,262.37
58,281,741.07
2,111,632,063.96

849,002,334.25
913,969,552.59
319,836,227.07
75,937,616.24
2,158,745,730.15

764,905,110.41
909,448,448.84
308,631,242.78
53,294,109.76
2,036,278,911.79

165,172,971.32
214,348,139.04
2,276,805,035.28 2,373,093,869.19
(1,330,781,362.04) (1,140,257,202.44)
950,000,000
950,000,000
725,000,000
725,000,000
(104,752,651.29) (424,194,239.57)
(14.45)
(58.51)

149,205,808.53
2,185,484,720.32
(808,642,427.18)
950,000,000
725,000,000
(410,823,430.31)
(56.67)

ในส่ วนเงินทุนจดทะเบียนของทุ่งคา ที่มีทุนจดทะเบียนจานวน 950 ล้านบาท และจดทะเบียนทุนชาระแล้วจานวน 725 ล้าน
บาท ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นยังไม่ได้ชาระเงินค่าหุน้ คิดเป็ นจานวนเงิน 225 ล้านบาท โดยที่บริ ษทั ฯ ทีถ่ ือหุ ้นอยู่จานวน 9,115,386 หุ ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 95.95 โดยมีหุน้ จานวน 2,880,000 หุ ้น ได้ชาระเงินค่าหุ ้นในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ ้น ยังคงค้างอยูจ่ านวน
ร้ อยละ 75 คิ ดเป็ นมู ลค่า 216 ล้านบาท และบริ ษ ัท ชลสิ น จากัด ถือ หุ ้น จานวน 384,600 หุ ้น คิดเป็ นรอบละ 4.05 โดยมีหุ้น
จานวน 120,000 หุน้ ได้ชาระเงินค่าหุน้ ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ยังคงค้างอยูจ่ านวนร้อยละ 75 คิดเป็ นมูลค่า 9 ล้าน
บาท เมื่อ ทางบริ ษ ัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่ มทุน ตามแผนฟื้ นฟูกิจการแล้ว บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาหนี้ กูย้ ืม สะสม
ระหว่างกัน ( บริ ษทั ฯในเครื อทั้งหมด )ซึ่ งเป็ นหนี้ สินที่เกิดขึ้นมาจากผูบ้ ริ หารชุดเดิม ที่ได้ก่อให้เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการแก้ไข
จนก่อให้ปัญหาเรื่ องหนี้สินรายการระหว่างกัน จานวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็ นการแก้ไขเรื่ องหนี้สินรายการระหว่างกัน ทางบริ ษทั ฯ
จึงได้ชาระเงินค่าหุน้ ในอัตราร้อยละ 75 ของจานวนหุ ้นที่บริ ษทั ฯ ค้างชาระ คิดเป็ นจานวนเงิน 216 ล้านบาท ให้กบั ทุ่งคา ซึ่ ง
ภายหลัง ทุ่งคา ได้ชาระเงินกูย้ มื ระหว่างกันคืนให้กบั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
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รายการภาระผูกพันและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากการคา้ ประกันของ บริษัทฯ
บริ ษทั ฯ ได้ค้ าประกันหนี้สินการกูย้ มื เงินจากธนาคารต่างประเทศ ของ ทุ่งคา ไว้
เจ้าหนี้ดงั กล่าวได้มายืน่ คาขอรับชาระหนี้ในมูลหนี้สัญญากูย้ มื เงินและสัญญาซื้ อขายทองคา ให้บริ ษทั ฯรับผิดในฐานะ
ผูค้ ้ าประกัน ในการฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั
เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พย์ สอบสวนคาขอรั บ ชาระหนี้ ของเจ้าหนี้ ทางบริ ษทั ฯได้โต้แย้งคัดค้านมูล หนี้ ที่เจ้าหนี้ ยื่น
ขอรั บ ชาระ ว่ าบริ ษ ัทฯ ไม่ไ ด้ค้ าประกัน การผิ ดสั ญญาซื้ อขายทองคา ( บริ ษ ัท ฯ ค้ าประกัน เฉพาะสัญญากู ้ยืมเงิ น
เท่านั้น )
ตามแผนฯทางบริ ษทั ต้องชาระหนี้ท้ งั หมดในจานวนร้ อยละ 18.05 ของภาระหนี้ท้ งั หมดที่เจ้าหนี้ยนื่ ขอรับชาระหนี้ แต่
ทั้งนี้ ยอดมูลหนี้ของเจ้าหนี้แต่ละรายต้องได้รับการสอบสวนจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ก่อน
ซึ่ งตามแผนฟื้ นฟู บริ ษทั ฯต้อ งชาระในส่ วนของเจ้าหนี้ ด ังกล่าว คิ ดเป็ นจ านวนเงิน 10,154,230.42 เหรี ย ญดอลลาร์
สหรั ฐหรื อคิดเป็ นเงินไทยเท่ากับ 333,462,896.19 บาท ที่อตั ราแลกเปลี่ยน 1 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐเท่ากับ 32.8398
บาท ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
และเจ้าหนี้ จะได้รับชาระหนี้ ต่อเมื่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พย์หรื อศาลได้มีคาสัง่ ให้ได้รับชาระหนี้เป็ นที่สุดหรื อถึง
ที่สุดแล้ว
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ฉบับสมบูรณ์ ลงวันที่ 7 สิ งหาคม 2558 กาหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องชาระเงินงวดแรกไม่ชา้ กว่า 7
วันทาการ หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หรื อวันที่ครบ 6 เดือนนับแต่วนั ที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน แล้วแต่วนั
ใดจะถึงกาหนดก่อน ( ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วยแผน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ) ครบกาหนด 6 เดือน คือวันที่ 24
มีนาคม 2559 ดังนั้น เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามแผนฟื้ นฟู บริ ษทั ฯ จึงต้องชาระเงินตามแผนฟื้ นฟู งวดแรก ให้แก่เจ้าหนี้
ทุกกลุ่มทุกราย แต่เนื่ องจากเจ้าหนี้รายดังกล่าว ยังไม่มีคาสั่งจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พย์ ว่าจะได้รับชาระเงินเป็ น
จานวนเท่าไร ดังนั้น เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามแผน ทางบริ ษทั ฯ จึงดาเนินการ ดังนี้
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 บริ ษ ัทฯ ชาระเงิน งวดแรก ตามแผนฟื้ นฟู เป็ นจานวนเงิน 1,952,736.62 เหรี ยญดอลลาร์
สหรั ฐ หรื อคิดเป็ นเงินไทย 68,515,669.79 บาท ที่อตั ราแลกเปลี่ยน 1 เหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐเท่ากับ 35.087 บาท ณ
วันที่ 22 มีน าคม 2559 โดยการวางทรั พ ย์ไว้ที่ส านักงานคดี แพ่ ง กรุ งเทพมหานคร 2 อันเป็ นการชาระตามแผน
เพราะบริ ษ ทั ฯ ไม่สามารถหยัง่ รู ้ ถึงสิ ท ธิ ของเจ้าหนี้ รายนี้ ได้ว่า เจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรั พ ย์จะมีคาสั่งให้เจ้าหนี้ ได้รับ
ชาระหนี้จานวนเท่าใด
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ได้กาหนดไว้ว่า หากบริ ษทั ฯ มีเงินคงเหลือภายหลังจากการจัดสรรชาระหนี้ ในงวดแรกแล้ว ให้
นาเงินสดคงเหลือดังกล่าว ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 มาจัดสรรชาระหนี้ก่อนกาหนดให้แก่เจ้าหนี้ทุกรายตามแผน
ตามสัดส่ วนภาระหนี้ที่คงค้างตามแผน ส่ วนที่เหลือให้เป็ นอานาจของบริ ษทั ฯ ที่จะจัดสรรเพื่อชาระหนี้ ก่อนกาหนด
เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร ดังนั้น เพื่อเป็ นการปฎิบตั ิตามแผน บริ ษทั ฯ จึงนาเงินมาจัดสรรชาระหนี้ก่อนกาหนดให้แก่
เจ้าหนี้ และเป็ นการชาระในงวดที่ 2 ถึง งวดที่ 5 อันเป็ นจานวนเงินตามแผนทั้งจานวน
วันที่ 28 มีนาคม 2559 บริ ษทั ฯ ชาระเงินในส่ วนที่เหลือ ตามแผนฟื้ นฟู เป็ นจานวนเงิน 8,201,493.80 เหรี ยญดอลลาร์
สหรั ฐ หรื อคิดเป็ นเงินไทย 287,765,812.96 บาท ที่อตั ราแลกเปลี่ยน 1 เหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐเท่ากับ 35.087 บาท ณ
วันที่ 22 มีนาคม 2559 โดยการวางทรัพย์ไว้ที่สานักงานคดีแพ่ง กรุ งเทพมหานคร 2 อันเป็ นการชาระเพิ่มเติมตาม
แผน เพราะบริ ษ ทั ฯ ไม่ สามารถหยัง่ รู ้ ถึงสิ ทธิ ข องเจ้าหนี้ รายนี้ ได้ว่ า เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พ ย์จะมีคาสั่งให้เจ้าหนี้
ได้รับชาระหนี้จานวนเท่าใด
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 บริ ษทั ฯ ได้ชาระหนี้ ตามแผนฟื้ นฟูกิ จการครบถ้วน แต่เจ้าหนี้ ดงั กล่าวจะมีสิท ธิ รับเงิน จานวนดังกล่าว ต่อเมื่อ เจ้า
พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้มีคาสั่งอนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชาระเงินตามคาขอชาระหนี้แล้วเท่านั้น
 จานวนเงินที่บริ ษทั ฯ วางชาระ ครั้งแรกจานวนเงิน 68,515,669.79 บาท ครั้ งที่สองจานวนเงิน287,765,812.96 บาท
รวมเป็ นจ านวนเงิ น ทั้ งสิ้ น 356,281,482.75 บาท ซึ่ งจะมากกว่ า จ านวนเงิ น ตามแผนฟื้ นฟู ที่ ก าหนดไว้ ที่
333,462,896.19 บาท อยู่เป็ นจ านวนเงิน 22,818,586.56 บาท เป็ นเพราะอัตราแลกเปลี่ ย นเงิน ตราต่ างประเทศที่ มี
จานวนสู งขึ้น ซึ่ งภาระดังกล่าวตกเป็ นหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
 อนึ่ ง หากเจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ทรั พย์ มีคาสั่ งให้เจ้าหนี้ ดงั กล่าวได้รับชาระหนี้ เป็ นบางส่ วน ไม่ เต็มตามจานวนเงิน ที่
ขอรับชาระแล้ว และหรื อศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งให้เจ้าหนี้ดงั กล่าวได้รับชาระหนี้ไม่เต็มตามจานวนที่ขอรับชาระ
เจ้าหนี้จะได้รับเงินในอัตราร้ อยละ 18.05 จากยอดจานวนเงินตามคาสั่งเท่านั้น ในกรณี เช่นนี้ จานวนเงินที่บริ ษทั ฯ
วางชาระที่สานักงานบังคับคดีแพ่ง ในส่ วนที่เหลือจะตกเป็ นของบริ ษทั ฯ ทันที
 ดังนั้น ทางบริ ษทั ฯจะมีภาระผูกพัน ที่สามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยในจานวนเงินที่ได้ชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ (ธนาคารดอยซ์
แบงค์ เอจี) คืนจาก ทุ่งคา ได้
 ซึ่ งบัดนี้ทางบริ ษทั ได้ใช้สิทธิเรี ยกเงินที่ได้ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ไปแล้วคืนจาก ทุ่งคา จานวน 116,500,000 บาท โดย
ส่ วนที่เหลือจากยอดที่บริ ษทั ฯได้วางทรั พย์ 239,781,482.75 บาท บริ ษทั ฯ ยังสามารถใช้สิทธิเรี ยกเงิน (ไล่เบี้ย) ได้ใน
ภายหลังจากที่เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์หรื อศาลล้มละลายกลางได้มีคาสั่งวนคาขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้รายนี้แล้ว
ข้ อ 1.3 ชื่ อผู้ประเมินทรัพย์สิน ทั้งนี้ผ้ ปู ระเมินทรัพย์สินดังกล่ าวเป็ นผู้ประเมินที่ได้ รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.หรื อไม่ ประวัติ
และประสบการณ์ ของผู้ประเมิน วันที่ประเมิน และสรุปสาระสาคัญของรายงานการประเมินพอสั งเขป
: บริ ษทั 15 ที่ ปรึ กษาธุ รกิจ จากัด เป็ นบริ ษทั ประเมิน มูลค่าทรั พ ย์สินในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
ที่ สช.24/2555 โดยมีระยะเวลาที่ได้รับความเห็ นชอบในปั จจุ บนั ในวันที่ 16 มี.ค. 2559 - 15 มี.ค. 2561 และเป็ นบริ ษทั ที่มีความ
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากมายในวงการประเมิน โดยบริ ษทั 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ
ประสบการณ์ ที่ผ่านมา
ผูป้ ระเมินทรั พย์สิ น มีประสบการณ์ ประเมิน มูลค่าธุ รกิจ เช่น อสังหาริ มทรั พย์ ธุ รกิจบดแร่ แต่งแร่ บดหิ น เครื่ องจักร รวมทั้ง
โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน
วันที่ประเมินทรัพย์สิน 23 กุมภาพันธ์ 2559
สรุ ปสาระสาคัญของรายงานการประเมิน บริ ษทั 15 ที่ปรึ กษาธุ รกิจ จากัด มีความเห็นว่า มูลค่าตลาด (Market Value)
ของทรัพย์สินของ ทุ่งคา ที่ทาการประเมินมูลค่า ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 มีมูลค่าเท่ากับ 539,830,000 บาท (ห้าร้อยสามสิ บ
เก้าล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยได้ทาการประเมินมูลค่าทรั พย์สินจานวน 5 กลุ่ม ได้แก่ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ที่ดิน
ว่างเปล่า บ้านเดี่ยว ทรัพย์สินถาวรอื่นๆ ประทานบัตรเหมืองทองคาตามรายละเอียดดังนี้
- ทรัพย์สินกลุ่มที่ 1 ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง มูลค่าทรัพย์สินรวม 14,170,000 บาท
o แบ่งทรัพย์สินออกเป็ น 4 ส่ วน ประกอบด้วย
 ที่ดินว่างเปล่า 1 แปลง เนื้อที่ดินประมาณ 2-1-54.0 ไร่
 ที่ดินว่างเปล่า 2 แปลง เนื้อที่ดินประมาณ 19-3-96 ไร่
 ที่ดินว่างเปล่า 3 แปลง (นส.3ก. เนื้อที่ดิน 39-3-12 ไร่
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 อาคารสิ่ งปลูกสร้ างจานวน 38 รายการ บางส่ วนตั้งอยูใ่ นพื้นที่เขตป่ าสงวนแห่งชาติ และบางส่ วน
ตั้งอยูใ่ นเขตปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
ทรั พ ย์สิ น กลุ่ มที่ 2 ที่ ดิน ว่ างเปล่ า จานวน 4 แปลง (นส.3) เนื้ อ ที่ ดิ น รวมประมาณ 24-1-70.0 ไร่ (24.4250 ไร่ หรื อ
9,770.0 ตารางวา) ในตาบลนาโป่ ง อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มูลค่าทรัพย์สินรวม 5,860,000 บาท
ทรัพย์สินกลุ่มที่ 3 บ้านเดี่ยวชั้นเดียวเนื้อที่ดินรวมประมาณ 0-0-72.0 ไร่ (72 ตารางวา) ในตาบลนาอาน อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย มูลค่า 1,200,000 บาท
ทรัพย์สินกลุ่มที่ 4 ทรัพย์สินถาวรอื่นๆ มูลค่ารวม 425,000,000 บาท แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนได้แก่
o ทรัพย์สินถาวรอื่นๆ ตั้งอยูจ่ งั หวัดเลย (3,152 รายการ) มูลค่ารวม 396,500,000 บาท
 เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ 390 รายการ
 เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์บา้ นพักรรมการผูจ้ ดั การ 23 รายการ
 ระบบไฟฟ้า 144 รายการ
 เครื่ องปั่นไฟฟ้าและอุปกรณ์ 28 รายการ
 ระบบบ่อน้ า 13 รายการ
 อุปกรณ์หอ้ งแลบ 206 รายการ
 ซอฟท์แวร์ 7 รายการ
 คอมพิวเตอร์ 91 รายการ
 อุปกรณ์เหมือง 143 รายการ
 เครื่ องจักรและอุปกรณ์การผลิตหลัก 1,724 รายการ
 เครื่ องจักรบอลมิลส์ 63 รายการ
 เครื่ องจักรและอุปกรณ์ประกอบเครื่ องจักรกระบวนการลอยแร่ หลัก 170 รายการ
 เครื่ องจักรและอุปกรณ์ประกอบเครื่ องจักรกระบวนการบดสิ นแร่ 89 รายการ
 รถขุดและอุปกรณ์ 25 รายการ
 เครื่ องมือ 21 รายการ
 อุปกรณ์โรงซ่ อม 5 รายการ
 ยานพาหนะ 10 รายการ
o ทรัพย์สินถาวรอื่นๆที่จดทะเบียนทรัพย์สินที่กรุ งเทพมหานคร แต่ต้ งั อยู่จงั หวัดเลย (297 รายการ) มูลค่ารวม
29,100,000 บาท
 เฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ 100 รายการ
 อุปกรณ์ไฟฟ้า 12 รายการ
 คอมพิวเตอร์ 66 รายการ
 ซอฟท์แวร์ 13 รายการ
 อุปกรณ์เหมือง 46 รายการ
 ยานพาหนะ 40 รายการ
 รถขุด 20 รายการ
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ทรัพย์สินกลุ่มที่ 5 ประทานบัตร มูลค่ารวม 93,000,000 บาท ประกอบด้วย 2 ส่ วนได้แก่
o ประทานบัตร จานวน 6 ฉบับ เลขที่ 26969/15574, 26969/15575, 26970/15576, 26971/15558, 26972/15559
และ 26973/15560
o คาขอประทานบัตรเหมืองทองคา จานวน 2 ฉบับ เลขที่ 104/2538 และ76/2539
อ้างถึงสิ นแร่ ทองคาตามที่บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยตามแบบรายการข้อมูลประจาปี 2558 ว่าจากผลสารวมแร่ ทองคาพบว่ามี
ประมาณโลหะทองคาคงเหลือ 28,988 ออนซ์ นั้นเป็ นผลสารวจเฉพาะพื้นที่ T-1 และ T1-8 เท่านั้น
แต่ในการประเมินมูลค่า ทรัพย์สินกลุ่มที่ 5 ที่มีการประเมินมูลค่าประทานบัตร มูลค่ารวม 93,000,000 บาท นั้น เป็ น
การคานวณจากประทานบัตร ทั้ง 6 แปลงในพื้ นที่ T-1 T1-8 รวมกับ การตั้งสมมุติ ฐานในแปลงคาขอประทานบัตรจานวน 2
ฉบับ คื อ T1-S และ T3 ซึ่ งผู ้ป ระเมิ น ได้ป ระมาณการเป็ นระเวลา 12 ปี ซึ่ งคิดจากประมาณรายได้ หักต้น ทุ น และค่า ใช้จ่า ย
ดาเนิ น การ มาคานวณมูลค่ าปั จจุ บ ัน ด้วยอัตราคิดลด มี มูล ค่าเท่ ากับ 533 ล้านบาท และน าไปหัก มูล ค่าที่ ดิน และเครื่ อ งจัก ร
อุปกรณ์และทรัพย์สินถาวรอื่นๆ ให้คงเหลือแต่ มูลค่าสิ นแร่
ข้ อ 1.4 ระบุ ชื่อ IFA ทั้ ง นี้ IFA ดั งกล่ าวได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสานั กงาน ก.ล.ต.หรื อ ไม่ วั น ที่ ให้ ความเห็ น สรุ ป รายงาน
ความเห็นของ IFA รายละเอียดการปรั บปรุงสิ นทรั พย์และหนี้สินของวิธีปรั บปรุงมูลค่าหุ้ นทางบัญชี และสมมติฐานที่ใช้ สาหรั บ
วิธีค่าปัจจุบันสุ ทธิของกระแสเงินสด
: บริ ษทั ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด (Discover Management Company Limited) (“Discover”) ตั้งอยูเ่ ลขที่
888/150 ชั้น 15 อาคารมหาทุนพลาซ่ า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330 เป็ นบริ ษทั ที่เป็ นที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ณ วันที่ 5 เมษายน 2559 โดยมีระยะเวลาการได้รับความ
เห็นชอบ วันที่ 21 พ.ค. 2557 – 20 พ.ค. 2562
โดยทาง Discover ได้จดั ทาประเมินของ ทุ่งคา สามารถสรุ ปมูลค่าที่คานวณจากแต่ละวิธี ได้ดงั ต่อไปนี้
วิธีการประเมินมูลค่าหุ้น
มูลค่ าหุ้น ทุ่งคา (บาทต่ อหุ้น)
1. วิธีมูลค่าหุน้ ตามบัญชี (Book Value Approach)
(140.08)
2. วิธีปรับปรุ งมูลค่าหุน้ ตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach)
(136.21)
3. วิธีอตั ราส่ วนราคาต่อมูลค่าหุน้ ตามบัญชี
ไม่ สามารถคานวณได้
(Price to Book Value Ratio Approach: P/BV Ratio)
4. วิธีอตั ราส่ วนราคาต่อกาไรต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio)
ไม่ สามารถคานวณได้
5. วิธีมูลค่าหุน้ ตามราคาตลาด
ไม่ สามารถคานวณได้
6. วิธีมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF)
(247-39) - (197.55)
7. วิธีประเมินมูลค่าหุน้ โดยการคิดลดเงินปันผล (Dividend Discount Model: DDM)
(0)
หมายเหตุ: มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100.00 บาท

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าสามารถประเมินมูลค่าหุน้ ของ ทุ่งคา มีรายละเอียดดังนี้
1. วิธีมลู ค่าหุ้นตามบัญชี & วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี
วิธีมูลค่าหุน้ ตามบัญชีสะท้อนถึงมูลค่าตามบัญชีของหุน้ ทุ่งคา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยพิจารณาจากข้อมูลในอดีตตาม
งบการเงินที่ตรวจสอบหรื อสอบทานแล้วของ ทุ่งคา และ วิธีปรับปรุ งมูลค่าหุ ้นตามบัญชี จะมีการพิจารณาปรับรายการต่างๆ ใน
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งบการเงินให้เป็ นปั จจุบนั มากขึ้น อย่างไรก็ดีวิธีประเมินมูลค่าหุ ้นทั้ง 2 วิธีน้ ีมิได้คานึงถึงมูลค่าที่เกิดจากความสามารถในการทา
กาไรของ ทุ่งคา แต่มูลค่าหุน้ ที่ประเมินโดยวิธีน้ ีสามารถสะท้อนถึงมูลค่าพื้นฐานของหุน้ ทุ่งคา ได้
ในการประเมินมูลค่าหุน้ ของ ทุ่งคา โดยวิธีน้ ีทาง Discover ได้ใช้มูลค่าหุน้ ตามบัญชี ซึ่ งปรากฏตามงบการเงินภายใน
ล่าสุ ดที่รอการลงนามโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของ ทุ่งคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปรับปรุ งด้วยส่ วนเพิ่มหรื อส่ วนลดตาม
ราคาตลาดของสิ นทรัพย์ถาวร
เนื่ องจาก ทุ่ งคา มีทรั พย์สิ นที่เป็ นใบอนุ ญาตการประกอบธุ รกิจ (ประทานบัตร) ในการทาเหมืองแร่ อยู่หลายแห่ ง
รวมทั้งสิ นทรัพย์บางส่ วนเป็ นสิ นทรั พย์ที่ ทุ่งคา ครอบครองมานานดังนั้นบริ ษทั ฯจึงได้ว่าจ้าง บริ ษทั 15 ที่ปรึ กษาธุ รกิจ จากัด
(ผูป้ ระเมินอิสระราคาอิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมผูป้ ระเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (“VAT”) และเป็ นบริ ษทั
ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.) ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อ
ใช้สาหรับวัตถุประสงค์สาธารณะ ณ วันที่ 23 กุมภาพัน 2559
ทั้งนี้ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ทาการปรับปรุ งรายการต่างๆ ของ บริ ษทั ฯ ตามงบการเงินภายในล่าสุ ด สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558 โดยสรุ ปได้ดงั นี้:
(หน่วย : ล้านบาท)
มูลค่าตามงบการเงินภายใน ณ วันที่ มูลค่าที่ประเมินโดย
ผลต่าง
งบการเงิน
31 ธันวาคม 2558
ผูป้ ระเมินอิสระ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
118.96
ไม่มีการประเมิน
เงินให้กยู ้ มื ระยะยาวกับกิจการที่เกี่ยวข้อง
281.98
ไม่มีการประเมิน
รายจ่ายเหมืองแร่ ทองรอตัดบัญชี3
176.61
93.00
(94.69)
3
ต้นทุนค่ารื้ อถอนเหมืองทอง
11.09
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ในส่ วนทีไม่มีการประเมิน
38.29
ไม่มีการประเมิน
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
315.39
446.83
82.06
เงินลงทุนและสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นๆ
3.72
ไม่มีการประเมิน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
827.07
863.81
36.75
36.75
รวมสิ นทรัพย์
946.02
982.77
รวมหนี้สิน4
2,276.81
2,276.81
ทุนชาระแล้ว
725.00
725.00
กาไร (ขาดทุน) สะสม
(2,055.78)
(2,055.78)
36.75
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
(1,330.78)
(1,294.04)
จานวนหุน้ ที่ชาระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
9.50
9.50
9.50
3.87
มูลค่ าตามบัญชี ต่อหุ้น (บาท)
(140.08)
(136.21)
หมายเหตุ: มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้เท่าก ับหุน้ ละ 100.00 บาท
1/ งบการเงินภายในรอการลงนามโดยผูส้ อบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2/ ปรับปรุ งตามรายงานประเมินทรัพย์สินของ บริ ษทั 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จาก ัด ณ วันที่ 23 กุมภาพัน 2559
3/ เนื่องจากผูป้ ระเมินราคาอิสระได้ใช้วิธีการประเมินประทานบัตรเหมืองทองโดยวิธีพิจารณารายได้ (income approach) ดังนั้นที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระจึงได้ปรับปรุ งรายการ รายจ่ายเหมืองแร่ ทองรอตัดบัญชีจานวน 176.61 ล้านบาท และต้นทุนค่ารื้ อถอนเหมืองทองจานวน 11.09 ล้านบาท เป็ น
93.00 ล้านบาท เนื่องจากรายการทั้ง 2 รายการเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในวิธีพิจารณารายได้ของผูป้ ระเมินราคาอิสระ
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4/หนี้สินรวมไม่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านจานวนแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหนี้อนั เนื่องมาจากคาสั่งศาลฟื้ นฟูในแผนการปรับโครงสร้างหนี้ของ
บริ ษทั ฯ

ในส่ วนที่ดินอาคารและอุปกรณ์ในส่ วนทีไม่มีการประเมินมีรายละเอียดดังนี้
 งานระหว่างก่อสร้าง
 ถนน (ทางเข้า-ออก และบริ เวณโดยรอบ)
 บ่อกักเก็บกากแร่
 จากการประเมิ นโดยวิธี มูล ค่ าหุ้ น ตามบั ญ ชี เท่ ากับ (140.08) บาทต่ อหุ้ น และ วิ ธีป รั บ ปรุ ง มูล ค่ าหุ้ น ตามบั ญ ชี
เท่ ากับ (136.21) บาทต่ อหุ้น
2. วิธีมูลค่าปัจจุบันสุ ทธิของกระแสเงินสด
วิธีมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของกระแสเงินสด จะวิเคราะห์ผลของการดาเนิ นการในอดีต ตลอดจนสะท้อนถึงความสามารถ
และผลการด าเนิ น การในอนาคตของ ทุ่ งค า โดยประมาณการทางการเงิ น ที่ ใช้ใ นการประเมิ น มู ล ค่ าหุ ้น จัด ท าขึ้ น ภายใต้
สมมติฐานและข้อมูลที่ได้รับจาก ทุ่งคา และกาหนดขึ้นมาภายใต้ภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์ปัจจุบนั โดยพิจารณาควบคู่กบั
ข้อมูลในอดีต หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับแผนธุรกิจและนโยบายต่างๆ ของ ทุ่งคา หรื อสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทาให้การดาเนินธุรกิจของ ทุ่งคา เปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการ และตัวแปรที่กาหนดไว้ อาจทาให้ประมาณการที่กาหนด
ขึ้นภายใต้สมมติฐานที่กล่าวมาข้างต้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่ งผลกระทบให้มูลค่าหุ ้นของ ทุ่งคา ที่ประเมิน
ได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ซึ่ งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่าของ ทุ่งคา ที่คานวณจากวิธีปัจจุบนั กระแสเงินสด
ในครั้ งนี้อาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริ งของ ทุ่งคา เนื่องจากปั จจุบนั ทุ่งคา อยูใ่ นสภาวะหนี้ สินล้นพ้นตัว (ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เป็ นลบ) ทาให้ที่ปรึ กษาทางการเงินไม่สามารถคานวณค่า เบต้า (Beta) และ ต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย (WACC) ที่เหมาะสมได้
นอกจากนี้ ทุ่งคา ยังมีความไม่แน่ นอนในการดาเนิ นธุรกิจเนื่ องจากยังมีขอ้ พิพาททางกฎหมายทาให้ปัจจุ บนั ทุ่งคา ไม่สามารถ
ดาเนินธุรกิจปรกติ
ในสถานการณ์ ปัจจุบนั ทุ่งคา ไม่มีการขุดเจาะทาเหมืองแร่ เพิ่มเติมจากเดิมเนื่องจากที่ดินแปลง T1 อยู่ระหว่างการขอ
ต่ออายุใบอนุ ญาตเข้าทาประโยชน์ ในเขตพื้น ที่ป่าไม้ ส่ วนที่ดินแปลง T1-8 ทุ่งคาได้ท าการสารวจและประเมิน ศักยภาพจาก
บริ เวณที่ดินดังกล่าวแล้วพบว่าไม่คมุ ้ ค่าต่อการลงทุน และนอกจากนี้ที่ดินแปลง T3 และ T1-S ยังอยูใ่ นระหว่างการขออประทาน
บัตรการทาเหมืองแร่ จาก กรพ. ดังนั้นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึงแบ่งสมมุติฐานของการดาเนินธุ รกิจและรายได้ของ ทุ่งคา
เป็ น 2 กรณี ดงั นี้
 กรณี ที่ 1: ทุ่ ง คา สามารถท าเหมื องแร่ ได้ ในที่ ดิ น แปลง T1 T3 และ T1-S (ทุ่ ง คา สามารถขอต่ อ ใบอนุ ญ าตเข้ าท า
ประโยชน์ ในเขตพื้นที่ป่าไม้ ได้ และสามารถขอประทานบัตรใบที่เหลือ จาก กพร. ได้ )
กาหนดให้ ทุ่งคา สามารถต่อใบอนุ ญาตเข้าทาประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ดิน แปลง T-1 และขอประทานบัตร
การทาเหมือ งแร่ ในส่ วนที่ดิน แปลง T3 และ T1-S จาก กพร. ได้ โดยกาหนดให้ ทุ่ งคา เสร็ จสิ้ นการต่ออายุการใช้ที่ ดินและ
ขอประทานบัตรใบที่เ หลือ ได้ภายในปี 2561 และสามารถดาเนิ นการได้ต้ งั แต่ตน้ ปี 2562 ทาให้ ทุ่ งคา สามารถดาเนิ น
ธุ รกิจได้ต่ อไปจนสิ้ นสุ ดปี 2571 เนื่ อ งจากสิ นแร่ ที่คาดการณ์ ไว้ได้ห มดลง โดยในช่วงเวลาการทาเหมือ งตั้งแต่ปี 2562 –
2571 จะมีปริ มาณสิ น แร่ ดิบและผลผลิ ตจากที่ดินแปลงต่า งๆ ตามการคาดการณ์ ข อง ทุ่งคา ดังต่อไปนี้
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แปลงที่ดิน
T1
T3
T1-S

ประเภทสิ นแร่

ปริ มาณสิ นแร่ ดิบ(ตัน)

ชั้นแร่ ออกไซด์
ชั้นแร่ ซัลไฟด์
ชั้นแร่ ออกไซด์
ชั้นแร่ ซัลไฟด์
ชั้นแร่ ออกไซด์
ชั้นแร่ ซัลไฟด์

310,328
1,001,658
891,560
1,188,690
439,255

คาดการณ์ปริ มาณทองคา
(ออนซ์)

คาดการณ์ปริ มาณทองแดงที่
ผลิตได้ (ปอนด์)

12,938
57,272
40,589
52,281
33,392

632,041
2,906,233
576,030

ที่มา: ทุ่งคา
สรุ ปประมาณการทางการเงินของทุ่งคาฯในช่วงปี 2559 – 2571 ได้ดงั ต่อไปนี้
(ล้านบาท)
2559F
2560F 2561F
2562F
2563F
สิ นทรัพย์รวม
723.00 670.46 622.47 609.65 543.82
หนี้สินรวม
2,361.70 2,446.85 2,540.06 2,537.24 2,405.88
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(1,638.70) (1,776.39) (1,917.59) (1,927.59) (1,862.06)
รายได้รวม
24.81
24.81
24.81 516.08 443.98
ค่าใช้จ่ายรวม
319.60 143.16 139.77 496.58 355.21
ต้นทุนทางการเงิน
13.12
19.33
26.24
29.50
23.24
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (307.92) (137.69) (141.20) (10.00)
65.53
(ล้านบาท)
2566F
2567F 2568F
2569F
2570F
สิ นทรัพย์รวม
1,086.46 1,267.71 1,225.13 1,126.56 999.94
หนี้สินรวม
2,165.75 2,167.73 2,183.58 2,188.89 2,183.92
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(1,079.29) (900.01) (958.45) (1,062.33) (1,183.98)
รายได้รวม
778.09 783.86 669.69 669.69 560.20
ค่าใช้จ่ายรวม
554.30 557.99 726.29 771.67 679.87
ต้นทุนทางการเงิน
1.72
1.78
1.84
1.91
1.98
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ 179.66 179.27 (58.44) (103.88) (121.64)

2564F
2565F
622.22 897.83
2,177.68 2,156.78
(1,555.46) (1,258.95)
863.16 853.37
509.54 482.68
8.17
2.55
306.60 296.51
2571F
1,596.22
2,167.77
(571.55)
1,226.63
530.04
2.05
612.43

อัตราส่ วนลด (Discount Rate)
อัตราส่ วนลดที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคานวณต้นทุนทางการเงินถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างทุนของ ทุ่งคา ซึ่ งที่ปรึ กษาทางการเงินได้คานวณ
ค่า WACC จากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของต้นทุนของหนี้ (Kd) และต้นทุนของทุน (Ke) ของ ทุ่งคา โดยสามารถสรุ ป WACC
ในช่วงระยะเวลาประมาณการได้ดงั นี้
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2559F
Kd
3.54%
WACC 12.91%
2566F
Kd
3.54%
WACC 12.91%

2560F
3.54%
12.91%
2567F
3.54%
12.91%

2561F
3.54%
12.91%
2568F
3.54%
12.91%

2562F
3.54%
12.91%
2569F
3.54%
12.91%

2563F
3.54%
12.91%
2570F
3.54%
12.91%

2564F 2565F
3.54% 3.54%
12.91% 12.91%
2571F
3.54%
12.91%

โดยอาศัยสมมติฐานข้างต้น สามารถคานวณกระแสเงินสดรวมของ ทุ่งคาได้ดงั นี้
(ล้านบาท)
2559F 2560F 2561F 2562F 2563F
กระแสเงินสดของกิจการ
(65.34) (65.27) (65.39) 60.05 146.35
(Free Cash Flow to the Firm)
Terminal Value
(57.87) (51.19) (45.42) 36.95
79.75
มูลค่ าปัจจุบันของกระแสเงินสด
มูลค่ าปัจจุบันของ Terminal Value
(ล้านบาท)
2566F 2567F 2568F 2569F 2570F
กระแสเงินสดของกิจการ
194.77 181.28 (36.78) (100.71) (100.20)
(Free Cash Flow to the Firm)
Terminal Value

2564F

2565F

291.35

303.29

140.60

129.63

2571F
506.62

73.73
60.77 (10.92) (26.48) (23.33) 104.49
มูลค่ าปัจจุบันของกระแสเงินสด
มูลค่ าปัจจุบันของ Terminal Value
รวมมูลค่ าปัจจุบันของกระแสเงินสด
356.01
 จากกข้อมูลข้างต้น เมื่อนามารวมกับเงินสด และลบด้วยหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2558 ตามงบการเงินรอการตรวจ
ของ ทุ่งคา ซึ่ งเท่ากับ 2.30ล้านบาท และ(2,234.99) ล้านบาท ตามลาดับ สามารถสรุ ปการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ของทุ่งคา ได้ เท่ ากับ (1,876.68)ล้ านบาท หรื อเท่ ากับ (197.55) บาทต่ อหุ้น
 กรณี ที่ 2 : ทุ่งคา สามารถทาเหมืองแร่ ได้ แค่เฉพาะที่ดินแปลง T1 (ต่ อใบอนุญาตการเข้ าทาประโยชน์ ในเขตพื้ นที่ป่าไม้
ได้ เท่ านั้ น) ไม่ สามารถขอประทานบั ตรในการทาเหมื องทองได้ ทั้ งนี้ ที่ ปรึ กษาทางการเงินเชื่ อว่ าจากกระแสสั งคม
และนโยบายของรัฐในปัจจุบันมีความเป็ นไปได้ สูงมากที่ ทุ่งคา จะไม่ ได้ รับใบอนุญาตที่ขอเพิ่มเติมในกรณีที่ 2
กาหนดให้ ทุ่งคา สามารถต่อใบอนุญาตการใช้ที่ดินแปลง T-1 เพื่อทาประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้ได้เท่านั้นโดยการขอ
ประทานบัตรสาหรับที่ดินอีก 2 แปลงไม่สามารถทาได้ ทั้งนี้ ทุ่งคา คาดว่าจะสามารถต่ออายุการใช้ที่ดินได้ภายหลังการออกจาก
แผนฟื้ นฟูและปรับโครงสร้างหนี้บริ ษทั ในปี 2562 จึงทาให้บริ ษทั สามารถดาเนินธุรกิจได้ต่อไปจนสิ้ นสุ ดปี เนื่องจากสิ นแร่ ที่
คาดการณ์ไว้ได้หมดลง โดยในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีปริ มาณสิ นแร่ ดิบและผลผลิตจากที่ดินแปลงต่างๆ ตามการคาดการณ์ของ
ทุ่งคา ดังต่อไปนี้
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ปริ มาณสิ นแร่
คาดการณ์
ปริ มาณสิ นแร่ ดิบ
คาดการณ์ปริ มาณทองแดง
แปลงที่ดิน ประเภทสิ นแร่
ดิบคาดการณ์ ปริ มาณทองคา
คงเหลือปริ มาณสิ นแร่ ดิบ(ตัน)
ที่ผลิตได้ (ปอนด์)
(ตัน)
(ออนซ์)
ชั้นแร่ ออกไซด์
T1
ชั้นแร่ ซัลไฟด์
68,718.00
310,328
12,938
632,041
โดยสามารถสรุ ปประมาณการทางการเงินของทุ่งคาในช่วงปี 2559 – 2562 ได้ดงั ต่อไปนี้
(ล้านบาท)
2559F
2560F
2561F
2562F
สิ นทรัพย์รวม
723.00
670.46
622.47
626.32
หนี้สินรวม
2,361.70 2,446.85 2,540.06 2,554.27
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
(1,638.70) (1,776.39) (1,917.59) (1,927.95)
รายได้รวม
24.81
24.81
24.81
516.08
ค่าใช้จ่ายรวม
319.60
143.16
139.77
496.58
ต้นทุนทางการเงิน
13.12
19.33
26.24
29.86
กาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ (307.92) (137.69) (141.20)
(10.36)
อัตราส่ วนลด (Discount Rate)
อัตราส่ วนลดที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปัจจุบนั สุ ทธิของกระแสเงินสด ได้มาจากการคานวณต้นทุนทางการเงินถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ตามโครงสร้างทุนของ ทุ่งคา ซึ่ งที่ปรึ กษาทางการเงินได้คานวณ
ค่า WACC จากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของต้นทุนของหนี้ (Kd) และต้นทุนของทุน (Ke) ของ ทุ่งคา โดยสามารถสรุ ป WACC
ในช่วงระยะเวลาประมาณการได้ดงั นี้
2559F
Kd
3.54%
WACC 12.91%
2566F
Kd
3.54%
WACC 12.91%

2560F
3.54%
12.91%
2567F
3.54%
12.91%

2561F
3.54%
12.91%
2568F
3.54%
12.91%

2562F
3.54%
12.91%
2569F
3.54%
12.91%

2563F
3.54%
12.91%
2570F
3.54%
12.91%

2564F 2565F
3.54% 3.54%
12.91% 12.91%
2571F
3.54%
12.91%

 จากข้อมูลข้างต้น เมื่อนามารวมกับเงินสดในมือ และลบด้วยหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2558 ตามงบการเงินของทุ่ง
คา ซึ่ งเท่ากับ 2.30 ล้านบาท และ (2,234.99) ล้านบาท ตามลาดับ สามารถสรุ ปการประเมินมูลค่ายุติธรรมของ ทุ่ง
คา ได้เท่ ากับ (2,350.24)ล้ านบาท หรื อเท่ ากับ (247.39) บาทต่ อหุ้น

Page 13 of 33

โดยทาง Discover ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การประเมินมูลค่าหุ ้นจัดทาโดยอ้างอิงจากสมมติฐานที่ได้รับจาก ทุ่งคา
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ปัจจุ บนั ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับแผนธุ รกิจและนโยบายต่างๆ ของ
บริ ษทั หรื อสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้เกิดความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญจากการดาเนินธุรกิจในปัจจุบนั ของบริ ษทั
เปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการและตัวแปรที่กาหนดไว้ อาจทาให้ประมาณการที่กาหนดขึ้นภายใต้สมมติฐานที่กล่าวมาข้างต้น
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญ และอาจส่ งผลกระทบให้มูลค่าหุ ้นของ ทุ่งคา ที่ประเมินได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันอย่างไรก็ดีที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่ามูลค่าของ ทุ่งคา ที่คานวณจากวิธีปัจจุบนั กระแสเงินสดในครั้งนี้อาจไม่สะท้อนถึงมูลค่าที่
แท้จริ งของ ทุ่งคา เนื่ องจากปัจจุ บนั ทุ่งคา อยูใ่ นสภาวะหนี้ สินล้นพ้นตัว (ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เป็ นลบ) ทาให้ที่ปรึ กษาทางการเงิน
ไม่สามารถคานวณค่า เบต้า (Beta) และต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย (WACC) ที่เหมาะสมได้ ดังนั้นในการคานวณมูลค่าปัจจุบนั
สุ ทธิ ของกระแสเงินสดที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระจึ งเลือกใช้ Beta Unlevered และต้นทุนทางการเงิ นถัวเฉลี่ย (WACC) ของ
PDI เนื่องจากหมวดธุรกิจเหมืองแร่ มี PDI เพียงบริ ษทั เดียวที่ยงั คงมีการซื้ อขายในตลาดหลักทรั พย์ฯ นอกจากนี้ ทุ่งคา ยังมีความ
ไม่แน่นอนในการดาเนินธุรกิจเนื่องจากยังมีขอ้ พิพาททางกฎหมายทาให้ปัจจุบนั ทุ่งคา ไม่สามารถดาเนินธุรกิจปรกติ
ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินจึงไม่ คดิ ว่ าราคาหุ้นของ ทุ่งคา ที่ประเมินด้ วยวิธีนี้เป็ นราคาหุ้นที่สะท้ อนมูลค่าที่แท้ จริงของ ทุ่งคา
3. วิธปี ระเมินมูลค่ าหุ้นโดยการคิดลดเงินปันผล
วิธีมูลค่าปั จจุ บนั ของเงินปั นผล เป็ นการคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดจากเงินปันผลที่ผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับ
จากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในอนาคต ซึ่ งที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้คานวณหาเงินปั นผลที่คาดว่าผูถ้ ือหุ ้นจะได้รับใน
อนาคตจากประมาณการทางการเงินของของบริ ษทั โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าธุ รกิจของบริ ษทั ยังคงดาเนิ นต่อไปอย่างต่อเนื่ อง
(Going Concern Basis) ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ในปัจจุบนั อย่างไรก็ดีเนื่องจาก ทุ่งคา อยูใ่ นภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวจึ ง
ไม่สามารถจ่ ายเงินปันผลได้ และยังไม่มีแนวโน้มที่จะสามารถปั นผลได้ในระยะเวลาอันใกล้ทาให้ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ
สามารถ
 สรุ ปการประเมินมูลค่ ายุติธรรมของ ทุ่งคา โดยวิธีประเมินมูลค่ าหุ้ นโดยการคิดลดเงินปั นผลได้ เท่ ากับ 0 บาทต่ อ
หุ้น
ข้ อ 1.5 กรณีที่ IFA ประเมินมูลค่ าหุ้นของ TKL ที่ราคา 0 บาทต่ อหุ้ น ขณะที่บริษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลว่ าเหมืองทองคายังมีปริมาณ
โลหะทองคา 28,988 ออนซ์ และในปี 2558 ยังมีรายได้ จากการขายทองคาและทองแดงเท่ ากับ 125 ล้ านบาท รายละเอียดตาม
ข้ อมูลข้ างต้ นนั้น ขอทราบความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับวิธีการประเมินและราคาประเมินของ IFA ว่ ามีความ
เหมาะสมหรื อไม่ และ IFA เลือกใช้ วิธีการประเมินธุรกิจเหมืองทองคาครอบคลุมทุกวิธีหรื อไม่ อย่างไร รวมทั้งการกาหนดราคา
ขายหุ้นของ TKL ในราคา 9.85 ล้ านบาท เป็ นราคาที่บริษัทได้ รับประโยชน์ สูงสุ ดหรื อไม่ อย่างไร
: ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับวิธีการประเมิน มีความเหมาะสมแล้ ว
 วิธีการประเมินและราคาประเมินของ IFA และมีความเหมาะสมและถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์
 การประเมินมูลค่าหุน้ ทุ่งคา โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ(บริ ษทั ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด ) ที่ได้รับ
การรับรองจากก.ล.ต.
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 ข้อมูลที่ใช้ประเมินยังมาจากข้อมูลที่ บริ ษทั 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด (ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.)
ราคาประเมินของ IFA และ วิธีการที่ IFA เลื อกใช้ ประเมินธุรกิจเหมื องทองคามีความเหมาะสม เป็ นราคาที่บริ ษัท
ได้ รับประโยชน์ สูงสุ ด
 วิธีประเมิน 7 วิธี ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 1.4 ได้ครอบคลุมทุกวิธีทสี่ ามารถคานวนได้






การกาหนดราคาขายหุ้ นของ ทุ่งคา ในราคา 9.85 ล้ านบาท เป็ นราคาที่มีความเหมาะสมและบริ ษัทได้ รับประโยชน์
สู งสุ ด
 การตัดสิ นใจพิจารณากาหนดราคาขายหุน้ ของ ทุ่งคานั้น บริ ษทั ได้ตดั สิ นใจพิจารณาจากรายงานที่ที่ปรึ กษา
ทางการเงินอิสระได้จดั ทาและส่ งมอบแก่บริ ษทั และเห็นว่าสมมุติฐานในการประเมินนั้นเหมาะสม
 ปัจจุบนั ทุ่งคา ไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาตเข้าใช้พ้นื ที่จาก กรมป่ าไม้ ตั้งแต่ปี 2553 และ ใบอนุ ญาตเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่สปก. ตั้งแต่ปลายปี 2555 จึงไม่สามารถประกอบกิจการได้
 ค่าใช้จ่ ายของ ทุ่ งค า เฉลี่ ยประมาณเดื อ นละ 10 ล้านบาท ประกอบกับ ไม่ ส ามารถดาเนิ น ธุ รกิจ ได้ จึ งได้
พิจารณาหาแนวทางแก้ไข เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและการขาดทุนสะสม ราคาดังกล่าวจึงเป็ นราคาที่เห็นว่า
ถูกต้องเหมาะสมและทาให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์สูงสุ ดแล้ว
กรณีรายได้ จากการขายทองคาและทองแดงเท่ ากับ 125 ล้ านบาท
เป็ นรายได้จากการขายสิ นแร่ คงค้างสต็อกตั้งแต่ปี 2555 และเป็ นการผลิตในขณะที่ใบอนุญาตจากสปก. ยังไม่หมดอายุ
ขณะนั้น ทุ่งคา ติดปัญหาไม่สามารถขนย้ายสิ นแร่ ดงั กล่าวออกขายได้ เนื่องจากติดขัดปัญหาจากกลุ่มผูค้ ดั ค้าน
ภายหลัง ทุ่งคา สามารถขนย้ายสิ นแร่ ออกจากพื้นที่ได้เมื่อปลายปี 2557 โดยการทาข้อตกลงกับกลุ่มผูค้ ดั ค้าน
ดังนั้น ทุ่งคา จึงไม่สามารถประกอบกิจการหรื อดาเนินธุรกิจใดๆได้ ตั้งแต่ ปลายปี 2555 จนถึงปัจจุบนั

รายได้จากการขายทองคาและทองแดงจานวน 125 ล้านบาท ทุ่งคา ปรากฏตามงบการเงินประจาปี 2558 สิ้ นสุ ด ณ 31 ธันวาคม
2558 โดยมีรายละเอียดการใช่จา้ ยดังนี้
 ชาระค่าภาคหลวงประมาณ 9 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายการดาเนินการ (ค่าขนส่ ง, ค่าธรรมเนียมคลังสิ นค้า, อื่นๆ) ประมาณ 10 ล้านบาท
 นาไปชาระหนี้รายการระหว่างกัน
o บริ ษทั 89 แคปริ คอร์ น ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ประมาณ 20 ล้านบาท
o บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด ประมาณ 50 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมไปถึงเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 36 ล้านบาท
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ข้ อ 1.6 ทิศทางการดาเนินธุรกิจภายหลังการขายธุรกิจเหมืองทองคา
: ทิศทางการดาเนินธุรกิจภายหลังการขายธุรกิจเหมืองทองคา แบ่งเป็ น 3 ส่ วน คือ อสังหาริ มทรัพย์ , เหมืองหิน,
เหมืองแร่ ดีบุก มีรายละเอียดดังนี้
 อสังหาริ มทรัพย์ ในส่ วนของธุ รกิจอสังหาริ มทรั พย์ของบริ ษทั สกายคลิฟฟ์ นั้น ปั จจุบนั มีการดาเนิ นโครงการ
ทั้งหมด สามโครงการ แบ่ งออกเป็ นโครงการที่ ก าลังอยู่ใ นระหว่ า งการด าเนิ น การ สองโครงการได้แ ก่
The Bay Skycliff (Phase 1) และ The Bay District และ โครงการที่ ก าลัง จะเริ่ มอี ก หนึ่ งโครงการ ได้แ ก่
The Grande (ม่าหนิก) ซึ่ งโครงการทั้งหมดตั้งอยูท่ ี่จงั หวัดภูเก็ต
 โครงการ The Bay Skycliff (Phase 1) มูลค่าโครงการรวม 346 ล้านบาท เป็ นโครงการบ้านแฝด จานวน
32 ยูนิต และ อาคารพาณิ ชย์ 24 ยูนิต โครงการนี้เริ่ มต้นในส่ วนของการก่อสร้าง และ การขายตั้งแต่ ไตร
มาสที่สอง ของปี 2015 โดยมีรายละเอียดดังนี้
o บ้านแฝด จานวน 32 ยูนิต
 บ้าน Type A 12 ยูนิต จองครบทุกยูนิต ปัจจุบนั มียอดโอนไปแล้ว 20%
 บ้าน Type B 20 ยูนิต ยอดจอง 90% ปัจจุบนั มียอดโอนไปแล้ว 30 %
 อาคารพาณิ ชย์ 24 ยูนิต ยอดจอง 95 % ปัจจุบนั มียอดโอนไปแล้ว 70 %
 โครงการ The Bay District เป็ นโครงการอาคารพาณิ ชย์ 9 ยูนิต และ มีมูล ค่าโครงการรวม 62.1 ล้าน
บาท โครงการนี้ เริ่ มต้นในส่ วนของการก่อสร้าง ในไตรมาส 4 ของปี 2015 และ เริ่ มการขายในไตรมาส
ที่ 1 ของปี 2016 ปัจจุบนั ยอดจองล่าสุ ดอยูท่ ี่ 2 ยูนิต และยังไม่มียอดการโอน
 โครงการ The Grande (ม่ าหนิ ก ) เป็ นโครงการที่ จังหวัด ภู เก็ต ประกอบด้ว ยอาคารพาณิ ชย์ 8 ยูนิ ต
โฮมออฟฟิ ศ 6 ยูนิต ทาวน์โฮม 74 ยูนิต และ คลับเฮ้าส์ 1 ยูนิต ซึ่ งโครงการนี้ จะต้องใช้เงินลงทุนอยู่ที่
ประมาณ 178.6 ล้านบาท และมีกาหนดการเริ่ มโครงการในไตรมาสที่ 3 ของปี 2016


ธุ รกิ จเหมือ งหิ น ธุ รกิ จเหมือ งหิ น เป็ นธุ ร กิจ ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ชลสิ น จากัด โดยบริ ษ ัท ฯ เป็ นเจ้าของ
ประทานบัตร โดยแบ่งรายได้เป็ น บริ ษทั ฯ 70 : บริ ษทั ชลสิ น จากัด 30 (ยึดราคาตลาดที่ ตันละ 250 บาท) การ
แนวทางการดาเนินธุรกิจ จะแบ่งออกเป็ นสองส่ วนได้แก่ ส่ วนที่มีการดาเนินงานอยู่ และ แผนการในอนาคต
 สิ่ งที่ดาเนินการอยู่
สายการผลิตที่ 1 มีกาลังการผลิตอยูท่ ี่ 15,000 ตัน / เดือน ราคาตลาด 250 บาท:ตัน คิดเป็ นมูลค่า 3.75
ล้านบาท / เดือน


แผนการในอนาคต
สายการผลิตที่ 2 ซึ่ งจะมีกาลังการผลิตที่ 10,000 ตัน / เดือน ราคาตลาด 250 บาท:ตัน คิดเป็ นมูลค่า 2.5
ล้านบาท / เดือน
สายการผลิตที่ 3 ซึ่ งตามแผนในอนาคตจะมีกาลังผลิตถึง 50,000 ตัน /เดือน ราคาตลาด 250 บาท:ตัน คิด
เป็ นมูลค่ากว่า 12.50 ล้านบาท / เดือน และจะเริ่ มขยายสายการผลิตในไตรมาสที่ 4
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ซึ่ งหากคิดรวมทั้งหมด บริ ษทั ฯ จะได้สามารถผลิตได้ท้ งั สิ้ น 75,000 ตัน / เดือน หรื อ คิดเป็ นมูลค่ากว่า 18.75
ล้านบาท / เดือน โดยยึดราคาตลาดที่ตนั ละ 250 บาท
(1) สายการผลิตที่ 1 นั้น ดาเนิ นการมาตั้งแต่ปี 1999 จนถึง ปั จจุบนั ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ มีแผนการที่
จะทาการซ่ อมแซม ปรับปรุ ง และ พัฒนาสายการผลิตที่ 1 ในปี 2017
(2) สายการผลิ ตที่ 2 นั้ น ทางบริ ษ ัท ได้ท าการลงทุ น ไปแล้ว ทั้งสิ้ น 19,626,192.88 บาท ทั้งนี้
ทั้งนั้น ยังเหลือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้เสร็ สมบูรณ์ อีกประมาณ 10 ล้านบาท แต่เนื่ องจากมีกาลัง
การผลิตที่ 10,500 ตันต่อเดือน ซึ่ งทางเราคาดว่าจะเริ่ มดาเนิ นการภายในไตรมาสที่ 3 ของปี
2016
(3) สายการผลิตที่ 3 นั้น เป็ นสายการผลิตที่คาดว่าจะมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด เนื่ องจากเป็ นตัว
Mobile Crusher ที่ตอ้ งลงทุนเพิ่มอีกประมาณ 62 ล้านบาท แต่มีกาลังการผลิตที่ค่อนข้างสู งถึง
50,000 ตัน ต่อเดือน ซึ่ งคาดว่าจะเริ่ มดาเนินการภายในไตรมาส 4 ของปี 2016


โครงการเหมืองดีบุก
 บริ ษทั มีโครงการที่จะทาเหมืองดีบุกในสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพเมียนมา โดยเป็ นการรั บจ้างผลิตดีบุก
ร่ วมกับบริ ษทั Sea Mineral Myanmar ซึ่ งได้มีการลงนามสั ญญาผูร้ ั บเหมาร่ วมไปแล้วเป็ นที่เรี ยบร้ อย
เมื่อวันที่23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้เตรี ยมมูลค่าการลงทุนไว้ที่ 25 ล้านบาท
 โครงการนี้อยูใ่ นขั้นตอนที่กาลังติดต่อเรื่ องการซื้ อเครื่ องจักร และ การว่าจ้างบุคลากรในการดาเนินงาน

2. สิ ทธิและอานาจของผู้บริหารแผนในการจาหน่ ายหุ้นสามัญของบริษัท ทุ่งคา จากัด
จากแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ที่นาส่ งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุบทบาทของผูบ้ ริ หารแผนว่า ผูบ้ ริ หารแผนมีหน้าที่
ดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้และตามอานาจหน้าที่และความรับผิดในพระราชบัญญัติว่าด้วยล้มละลาย โดย
สาระสาคัญของแผนฟื้ นฟูกิจการที่บริ ษทั แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเพียงการปรับโครงสร้างทุน โดยไม่มีแผนการขายหุน้
สามัญของ ทุ่งคา นั้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้บริ ษทั ชี้แจงข้อมูลดังนี้
ข้ อ 2.1 การขายหุ้นสามัญของ TKL ต้ องได้ รับมติเห็นชอบจากที่ประชุ มเจ้ าหนี้และศาลฯต้ องมีคาสั่ งเห็นชอบการดาเนินการ
ดังกล่ าวหรื อไม่ อย่ างไร
: การขายหุ ้ น สามัญ ของ ทุ่ ง ค า เป็ นนิ ติ ก รรมที่ ผู ้บ ริ หารมี อ านาจกระท าได้ ตามแผนฟื้ นฟู กิ จ การ ข้อ 2.5 (ก)
ประกอบข้อ 9.5 (ช) ซึ่ งแผนฟื้ นฟูกิจการดังกล่าวที่ประชุมเจ้าหนี้ ในวันที่ 7 สิ งหาคม 2558 และศาลล้มละลายกลางได้เห็นชอบ
แล้วในวันที่ 24 กันยายน 2558 จึงไม่จาเป็ นต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้และศาลฯอีก
ข้ อ 2.2 การอนุมัติและดาเนิ นการขายหุ้นสามัญของ TKL นั้น เป็ นไปตามสิ ทธิและอานาจหน้ าที่ของผู้บริหารแผนตามที่กาหนด
ในแผนฟื้ นฟูกิจการหรื อไม่ อย่างไร
: ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ ข้อ 2.5 (ก) กาหนดให้ผูบ้ ริ หารแผนสามารถจัดการและการหาประโยชน์ จากทรั พย์สิน และ
กิจการในอนาคต ได้แก่ การซื้ อ ขาย จาหน่ าย แลกเปลี่ยน โอน เช่า ให้เช่า ซึ่ งทรัพ ย์สิ นเพื่อเป็ นการแสวงหากาไรทางธุ รกิ จ
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รวมทั้งให้จดั การทรั พย์สินของลูกหนี้ตามความเหมาะสมได้ ประกอบกับการที่ผบู ้ ริ หารแผนดาเนิ นการขายหุน้ สามัญของ ทุ่งคา
ไปนั้น ไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างใดๆต่อเจ้าหนี้ ของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ทางบริ ษทั ฯได้ชาระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้ ทุกกลุ่มทุกรายครบถ้วนเต็มตามแผนฟื้ นฟูกิจการแล้ว ดังนั้น การอนุ มตั ิและดาเนิ นการขายหุ ้นสามัญ ของ ทุ่งคา
ผูบ้ ริ หารแผนสามารถกระทาได้โดยชอบตามแผนฟื้ นฟูกิจการข้อ 2.5 (ก) ประกอบ ข้อ 9.5 (ช)
“รายละเอียดในแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ
ข้อ 2.5 การจัดการและการหาประโยชน์จากทรัพย์สินและกิจการในอนาคต (ก) ซื้ อ ขาย จาหน่าย แลกเปลี่ยน โอน เช่า ให้เช่า ซึ่ ง
ทรัพย์สินเพื่อเป็ นการแสวงหากาไรทางธุรกิจ รวมทั้งให้จดั การทรัพย์สินของลูกหนี้ตามความเหมาะสม
ข้อ 9.5 (ช) …กรณี ที่ส่วนใดส่ วนหนึ่งของแผนไม่มีรายละเอียดสาหรับการปฏิบตั ิ ให้ผบู ้ ริ หารแผนมีอานาจตีความและกาหนด
แนวทางดาเนินการตามแผน แต่ท้ งั นี้การตีความและกาหนดแนวทางดาเนินการตามแผน จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่าง
มีนยั สาคัญแก่เจ้าหนี้”]
3.การจาหน่ ายหุ้นสามัญของบริษัท ทุ่งคา จากัด ให้ กับสานักงานกฎหมาย
บริ ษทั ระบุว่า ผูซ้ ้ื อคือ บริ ษทั สานักงานกฎหมายสิ ริพงศ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ในราคา 9.85 ล้านบาท
โดยผูซ้ ้ื อจะเป็ นผูร้ ับภาระหนี้สินของ ทุ่งคา ประมาณ 2,277 ล้านบาท รวมทั้ง ทุ่งคา ยังมีขอ้ พิพาทกับธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอ จี
ซึ่ งเป็ นเจ้าหนี้เงินกูย้ มื รายใหญ่น้ นั
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้บริ ษทั ชี้แจงข้อมูลดังนี้
ข้ อ 3.1 ขั้น ตอนการจาหน่ ายหุ้ น สามั ญของ TKL เช่ น การสรรหาผู้ซื้อ เกณฑ์ การกาหนดราคา ระยะเวลาสรรหาผู้ซื้อ จานวน
ผู้สนใจเสนอซื้ อ ช่ องทางการติดต่ อและการโฆษณาการขาย เป็ นต้ น
: ขั้นตอนการจาหน่ ายหุ้นสามัญของ ทุ่งคา พิจารณาจากปัจจัยดังนี้
 ทุ่งคา มีภาระค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนมาก
 ไม่สามารถประกอบกิจการได้ต้ งั แต่ปลายปี 2555
 รายได้ 125 ล้านบาท จากการขายสิ น แร่ คงค้างสต็อกในปี 2555 ซึ่ งน าไปชาระหนี้ และนาไปใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนแล้ว
 พิจารณางบการเงิน ของทุ่งคา มีขาดทุนสะสมเป็ นจานวนมาก และส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ติดลบจานวนมาก
 ส่ งผลในด้านลบต่อบริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุน้ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
 ทุ่งคายังไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั
 แนวโน้มของสังคมมีภาพลบ กับธุรกิจประเภทเหมืองแร่
 นโยบายการสนับสนุนในธุรกิจเหมืองแร่ ของภาครัฐยังไม่ชดั เจน
 บริ ษ ัทมี ความจาเป็ นเร่ งด่ว นต้องแก้ไขเรื่ อ ง "หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัทจดทะเบี ยนที่เข้าข่ ายอาจถู กเพิ ก
ถอน" (NC-Non Compliance) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2559
ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงนาไปสู่ การพิจารณาขายหุน้ ทุ่งคา เพื่อประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯและผูถ้ ือหุน้
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ช่ องทางการติดต่ อและการโฆษณาการขาย
 คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเลือกใช้วิธีการสรรหาผูซ้ ้ื อหรื อผูท้ ี่สนใจผ่านการเจรจาติดต่อด้วยวาจา
 การประชาสัมพันธ์ผ่ านทางสื่ อ สาธารณะอาจส่ งผลต่อภาพลบต่อบริ ษทั ฯ เนื่ องจากภาพลักษณ์ ของ
ธุรกิจเหมืองทองคาในช่วงระยะเวลาหลายปี ที่ผ่านมา ประสบปั ญหาการต่อต้านจากชุมชนและสังคม
มากขึ้น ซึ่ งได้มีการเผยแพร่ ข่าวที่ส่งผลเสี ยต่อธุรกิจของ ทุ่งคา มาโดยตลอด
 ด้วยภาวะการณ์ต่างๆเหล่านี้ ความเป็ นไปได้ของธุรกิจของ ทุ่งคา ในปัจจุบนั มีความเป็ นไปได้น้อยมาก
ที่จะมีผทู ้ ี่สนใจธุรกิจของ ทุ่งคา ประกอบกับทิศทางของรัฐบาลในขณะนี้ จึงเป็ นการยากที่จะมีผทู ้ ี่สนใจ
ธุรกิจนี้
คณะกรรมการจึงเห็นว่าการประชาสัมพันธ์โดยการเจรจาติดต่อด้วยวาจา เป็ นวิธีการที่ส่งผลกระทบต่อ ภาพลักษณ์ของ
บริ ษทั ฯน้อยที่สุด จึงเป็ นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว

ขั้นตอนการสรรหาผู้ซื้อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาจากปั จจัยข้างต้นแล้ว จึงได้มีการมอบหมายให้กรรมการ นายวิชยั เชิดชีวศาสตร์
เป็ นผู ้พิ จ ารณาหรื อ ประสานงานกับ นัก ลงทุ น เพื่ อศึ ก ษาแนวทางและความเป็ นไปได้ ในแก้ไ ขปั ญ ห าของ ทุ่ งค า โดยได้
กาหนดให้นายวิชยั เชิดชีวศาสตร์ รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เป็ นระยะ แต่ไม่มีผลู ้ งทุนรายใด สนใจ
ขณะเดียวกันกรรมการอีกท่านหนึ่งคือ นายศุภชัย ใจสมุทร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีการพูดคุยกับผูซ้ ้ื อ เกี่ยวกับเรื่ อง
คดีความของ ทุ่งคา โดยผูซ้ ้ื อ แสดงความสนใจ ในเรื่ องคดีความของ ทุ่งคา และมีการพูดคุยต่อเนื่องจนถึง เรื่ องการจาหน่ ายหุ ้น
ของ ทุ่งค า ซึ่ งผูซ้ ้ื อก็มีความสนใจที่จ ะซื้ อ หุ ้น ของ ทุ่ งคา โดยที่ นายศุ ภชัย ใจสมุท ร ยืนยัน ว่าตนไม่ มีความเกี่ ยวข้อ งกับ ผูซ้ ้ื อ
จากนั้นผูซ้ ้ื อจึ งได้ติดต่อมายังบริ ษทั ฯ และแสดงความประสงค์จนมีการทาบันทึกข้อตกลงห้ามเปิ ดเผยความลับ เพื่อขอข้อมูล
ของ ทุ่งคา ไปประกอบการพิจารณา จนบรรลุขอ้ ตกลงซื้ อขาย
เกณฑ์ การกาหนดราคา คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิ จ ารณาเรื่ อ งการจ าหน่ ายหุ ้น ของ ทุ่งคา โดยมีเอกสารรายงาน
ประเมินมูลค่าหุ ้นของ ทุ่งคา ที่รับรองจากที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ ซึ่ งมีการประเมินมูลค่าหุ ้นทั้ง 7 วิธีตามหลักสากล ทั้งนี้ ที่
ปรึ กษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่า วิธีปรั บปรุ งมูลค่าตามบัญชีมีความเหมาะสมที่สุดที่จะใช้ประเมินมูลค่าหุน้ โดยมูลค่ า
หุ้นที่เหมาะสมของ ทุ่งคา คือ 0 บาท ต่ อหุ้น
ทั้งนี้ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระได้ต้ งั สมมุติฐานกรณี ที่ ทุ่งคา สามารถกลับมาดาเนินธุรกิจได้ และสามารถขอประทาน
บัตรเพิ่มเติมได้เพิ่มเติมอีก 2 แปลง คือ T1-S และ T3 ก็จะทาให้ ทุ่งคา สามารถมีรายได้จากการดาเนินธุรกิจ แต่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหา ขาดทุนสะสมได้ เพราะจากการตั้งสมมุติฐาน คาดดการณ์ ว่าสิ นแร่ จะหมดลงภายในปี 2571 ซึ่ งรายได้ที่ประมาณการณ์
นั้นไม่เพียงพอกับแก้ปัญหาขาดทุนสะสมได้ ( ที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า จากสภาพสังคมปั จจุ บนั
และนโยบายของภาครัฐ มีความเป็ นไปได้สูง ที่ ทุ่งคา จะไม่ได้รับประทานบัตรเพิ่มเติม)
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ข้ อ 3.2 รายละเอียดของผู้ซื้อ
: ชื่อบริ ษทั สานักกฎหมายสิ ริพงศ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด จัดตั้งบริ ษทั เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
สานักงานตั้งอยู่ที่ 584/53 หมู่ 10 ซอย 17 ถนนพัทยาใต้-สาย3 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกอบธุรกิจ
ประเภทให้บริ การด้านกฎหมาย มีกรรมการทั้งหมด 4 คน คือ
1. นายสิ ริพงศ์ สอาดบุตร
2. นายจีระพงษ์ วงษ์สวรรค์
3. นายธิติกร พึ่งบุญ
4. นายชัยธวิวฒั น์ สัจจรักษ์
ซึ่ งกรรมการผูล้ งลายมือชื่อและประทับตราผูกพันบริ ษทั ได้คือนายสิ ริพงศ์ สอาดบุ ตร ผูถ้ ือหุ ้นตามบัญชีรายชื่อผู ้ถือหุ ้น
ทั้งหมด 4 คน ได้แก่
1.นายสิ ริพงศ์ สอาดบุตร
ที่อยู่ 43 หมู่ 2 ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
โดยมีจานวนหุน้ ที่ถือ 2,500 หุน้ ทุนชาระแล้ว 100 หุน้
2.นายจิระพงษ์ วงษ์สวรรค์
ที่อยู่ 481/130 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร
โดยมีจานวนหุน้ ที่ถือ 2,500 หุน้ ทุนชาระแล้ว 100 หุน้
3.นายธิติกร พึ่งบุญ
ที่อยู่ 79/8 หมู่ 14 ตาบลคลองด่าน อาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมีจานวนหุน้ ที่ถือ 2,500 หุน้ ทุนชาระแล้ว 100 หุน้
4.นายชัยธวิวตั น์ สัจจรักษ์
ที่อยู่ 40/20 ซอยลาดพร้าว 83 (จิตต์อารี ย)์ คลองเจ้าคุณสิ งห์ เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร โดยมีจานวน
หุน้ ที่ถือ 2,500 หุน้ ทุนชาระแล้ว 100 หุน้
รายละเอียดปรากฏตาสาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้
ทั้งนี้ บริ ษ ัท ส านัก กฎหมายสิ ริพ งศ์ อิน เตอร์ เนชัน่ แนล จากัด ไม่มีค วามสั มพัน ธ์ ใดๆกับผู ้ถื อหุ ้น กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หารแผนกับผูซ้ ้ื อแต่ยา่ งใด
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ข้ อ 3.3 รายชื่ อเจ้ าหนี้ ประเภทหนี้และภาระผูกพัน และมูลหนี้ของเจ้ าหนี้แต่ ละราย
: เจ้ าหนี้ แบ่ งตามประเภทหนี้ และยอดมูลหนี้
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษทั ทุ่งคา จากัด
รายการหนีส้ ิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1

เจ้าหนี้การค้า

7,197,002.94

2

เจ้าหนี้อื่นๆ

2,498,405.58

3

ค่าที่ปรึ กษาค้างจ่าย

4

เงินเดือนค้างจ่าย

5

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค้างจ่าย

6

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

7

เงินกูย้ มื จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

143,057,334.00

8

เงินกูย้ มื ระยะสั้นพร้อมดอกเบี้ย ธ.ดอยแบงค์

829,008,721.36

9

ประมาณการค่าเสียหายตามสัญญาส่งมอบทองคา-ธ.ดอยแบงค์

906,423,339.17

10

ประมาณการค่าภาคหลวงแร่ -สปก.และ กพร.

317,918,262.37

11

เงินสารองและประมาณหนี้สินอื่นๆ

12

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
รวมหนีส้ ิน

504,000.00
17,941,293.65
4,154,600.18
951,365.42

46,803,693.43
347,017.20
2,276,805,035.28

ภาระผูกพัน ของ ทุ่งคา ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ภาระผูกพันตามกฎหมาย
1

เรื่ องการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่มาจากการประกอบกิจการเหมืองทองคา
 ระหว่าง บริ ษทั ฯ ทุ่งคา และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและกรมป่ าไม้
 บริ ษทั ฯ : มีหน้าที่ จัดทาแผนฟื้ นฟูสภาพในแปลงประทานบัตรเหมืองหิน จานวนเงิน 4 แสนบาท
 ทุ่งคา :
o ต้องตรวจสอบคุณภาพน้ าในและนอกบริ เวณทาเหมืองแร่ อย่างสม่าเสมอ
o จัดทาแผนฟื้ นฟูสภาพสิ่ งแวดล้อมในแปลงประทานบัตรทองคา
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o วางหนังสื อค้ าประกัน ที่อ อกโดยธนาคารวงเงิน 0.8 ล้านบาท เพื่ อประกันการปฏิ บตั ิต าม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่กาหนดโดยกรมป่ าไม้
o ในเดือ น ธันวาคม 2541 บริ ษ ัทฯ ได้ท าบันทึ กข้อตกลงกับ องค์ก ารบริ ห ารส่ วนตาบลเขา
หลวง จังหวัดเลย ชดเชยค่าเสี ยหายต่อสิ่ งแวดล้อมซึ่ งอาจจะมีข้ นึ
2

ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั ฯจะต้องชาระค่าภาคหลวงแร่ ทองคาแก่
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ (กพร.) ในอัตราและราคาที่อธิบดีประกาศ
 ค่าภาคหลวง ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณการจาหน่ายสิ นแร่ โดยคานวนตามอัตราและราคาตามประกาศ

ภาระผูกพันตามสั ญญา
3

ตามข้อตกลงระหว่าง บริ ษทั ฯ กับกรมป่ าไม้และสานักงานการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม บริ ษทั ฯ ต้อง
ชาระค่าตอบแทนในการเข้าใช้พ้ืนที่ในเขตปฎิรูปที่ดินให้แก่สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.
ป.ก.) ในการน าทรั พ ยากรธรรมชาติ ในเขต ส.ป.ก. มาใช้ป ระโยชน์ เป็ นจ านวนเงิน เท่า กับ การเรี ยกเก็บ
ค่าภาคหลวงที่ตอ้ งชาระให้แก่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)

4

สัญญาว่าด้วยการสารวจและทาเหมืองแร่ ทองคา
 ระหว่าง บริ ษทั ฯ กับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)
 ให้บริ ษทั ฯ ชาระผลประโยชน์พิเศษให้แก่ กพร. เป็ นเงินในอัตราร้อยละ 1.5 ของทองคาบริ สุทธิ์ใน
แร่ ทองคา ที่ขนออกจาหน่ายแต่ละครั้ งโดยคานวณจากราคาทองคาที่ กพร. ประกาศเพื่อเป็ นเกณฑ์
ใช้ในการเก็บค่าภาคหลวงแร่ ณ วันที่ขอขนแร่ เพื่อจาหน่ายแต่ละครั้ง โดยกาหนดจ่ายผลประโยชน์
พิเศษทุกสิ้ นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี และชาระภายใน 30 วันนับแต่
วันถึงกาหนดชาระแต่ละงวด

5

จัดจ้างที่ปรึ กษาตรวจสอบคุณภาพน้ าและสารปนเปื้ อนโลหะหนัก บนผิวเดิน ในดิน และใต้ดิน
 ระหว่าง ทุ่งคา กับ ศูนย์การจัดการสิ่ งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 เพื่ อตรวจสอบคุณ ภาพน้ าและสารปนเปื้ อนโลหะหนัก บนผิ วดิน ในดิน และใต้ดิน ทั้งในและนอก
เหมืองทอง
 รายงานผลการตรวจสอบต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทุกเดือนระยะเวลา 3 ปี เริ่ มตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 –
31 ธัน วาคม 2558 เป็ นจานวนเงิน12.78 ล้านบาท ซึ่ งได้ชาระเงิน แล้ว 8.37 ล้านบาท และได้ยกเลิ ก
สัญญาแล้ว โดยได้ทาสัญญาฉบับใหม่ มีระยะเวลา 1 ปี เริ่ ม 15 ตุลาคม 2558 – 15 ตุลาคม 2559 จานวน
เงิน 4.0 ล้านบาท

6

จัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ(EHIA)
 ระหว่าง ทุ่งคา กับ มูลนิธิตน้ ไม้สีเขียว กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 เพื่อศึกษาและจัดทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ (EHIA) สาหรับประทานบัตร
แปลง T 3 และได้สนับสนุนงบประมาณ เป็ นจานวนเงิน 10.5 ล้านบาท โดยได้ชาระเงินแล้ว 9.45 ล้าน
บาท
ข้ อ 3.4 สรุปสาระสาคัญของสั ญญาซื้ อขาย โดยระบุถึงรายละเอียดคู่สัญญา การจ่ ายชาระค่าซื้ อขาย เงินมัดจา เงื่อนไขการซื้ อ
ขายและการยกเลิกสั ญญา ภาระผูกพันกับบริษัท
: สาระสาคัญ
 บริ ษทั ฯตกลงโอนหุ ้น สามัญทั้งหมดของทุ่งคา ที่บริ ษทั ถืออยู่ จานวน 9,115,386 หุ ้น จานวนร้ อยละ 95.95 ของหุ ้น
ทั้งหมด ให้แก่บริ ษทั สานักกฎหมายสิ ริพงศ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
 บริ ษ ัท ฯได้รั บ เงิ น ค่ าตอบแทนการโอนหุ ้น ดังกล่ าวจากผู ้ซ้ื อ ในราคาหุ ้น ละ 1.05 บาท รวมเป็ นจ านวนเงิน ทั้งสิ้ น
9,571,155.30 บาท (เก้าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิ บห้าบาทสามสิ บสตางค์)
 บริ ษทั ฯยินยอมขาดสิ ทธิจากการเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในทุ่งคา
 โดยผูซ้ ้ื อมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย นับตั้งแต่วนั ที่ทาบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็ นต้นไป เว้นแต่สิทธิเรี ยกร้องตาม
กฎหมายของบริ ษทั ที่มีอยูก่ ่อนการทาบันทึกข้อตกลง ยังคงตกเป็ นของบริ ษทั เช่น สิ ทธิไล่เบี้ยตามสัญญาค้ าประกันมูล
หนี้ของ ทุ่งคา เป็ นต้น
รายละเอียดของคู่สัญญา บริ ษทั สานักกฎหมายสิ ริพงศ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด สานักงานตั้งอยู่ที่ 584/53 หมู่ 10
ซอย 17 ถนนพัทยาใต้-สาย3 ตาบลหนองปรื อ อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ประกอบธุรกิจประเภทให้บริ การด้านกฎหมาย
กรรมการทั้งหมด 4 คน คือ นายสิ ริพงศ์ สอาดบุตร, นายจีระพงษ์ วงษ์สวรรค์, นายธิติกร พึ่งบุญ, นายชัยธวิวฒั น์ สัจจรักษ์
การชาระค่ าหุ้ น ชาระเป็ นเช็คลงวันที่ 29 มีนาคม 2559 และบริ ษทั ได้รับเช็ค ดังกล่าวแป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้วในวันท า
บันทึกข้อตกลง
เงื่อนไขในสั ญญา
1. บริ ษทั ไม่มีอานาจไม่ว่าส่ วนใดส่ วนหนึ่งในการเข้าไปมีส่วนหรื อร่ วมในการบริ หารจัดการทุ่งคาอีก ซึ่ งในระหว่างดาเนิ นการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการให้บุคคลของผูซ้ ้ื อเข้าเป็ นกรรมการของทุ่งคานั้น บริ ษทั ตกลงให้กรรมการที่มีอานาจดาเนินกิจการของทุ่ง
คา ไปพลางก่อน โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากผูซ้ ้ื อก่อนทุกครั้ง จนกว่าการเปลี่ยนแปลงกรรมการจะเสร็ จสิ้ น
2. บริ ษทั ฯ ได้ตกลงจาหน่ายหุน้ สามัญของ ทุ่งคา จานวน 9,115,386 หุน้ ให้กบั ผูซ้ ้ื อ
 โดยตกลงโอนหุน้ สามัญของทุ่งคา จานวน 4,615,386 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 48.58 ให้กบั ผู ้ซ้ื อ ณ วันลงนาม
 หุ ้นสามัญของทุ่งจา จานวน 4,500,000 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 47.37 ปั จจุ บนั ติดภาระค้ าประกับ กับธนาคารดอยซ์
แบงก์ เอจี ซึ่ งตกลงโอนหลังจากมีการปลดภาระจานาภายใน 30 วัน
ภาระผูกพันกับบริษัท ในช่วงเวลาที่ผซู ้ ้ื อเริ่ มเข้าดาเนินกิจการของทุ่งคา ผูบ้ ริ หารงานและกรรมการเดิมของทุ่งคา
ยินดีให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นในการดาเนินธุรกิจ คาปรึ กษา คาแนะนา รวมทั้งให้ความร่ วมมือต่างๆที่จาเป็ นในการดาเนินกิจการตามที่
ผูซ้ ้ื อร้องขอ
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ข้ อ 3.5 จากแผนฟื้ นฟู กิจการของบริษัทระบุ ว่า บริ ษัทมีมูลหนี้ ในฐานะผู้คา้ ประกันของ TKL 1,847 ล้ านบาท ดังนั้ น ภายหลัง
จากการขายหุ้ น สามัญ ของ TKL บริ ษั ท ยัง คงมีภ าระผู กพั น หรื อ ภาระค้าประกั น ใดๆกั บ TKL หรื อ ไม่ อย่ างไร รวมทั้ง ระบุ
ระยะเวลา ดาเนินการในการยกเลิกภาระผูกพันหรื อภาระค้าประกันของบริษัทแล้ วเสร็จ
: บริ ษทั ฯ ขอสรุ ปรายละเอียดดังนี้
 เมื่ อ วัน ที่ 25 มี น าคม 2559 และ วัน ที่ 28 มี น าคม 2559 ทางบริ ษ ัท ได้น าเงิน ที่ จ ะต้อ งชาระหนี้ ให้แ ก่
เจ้าหนี้ (ธนาคารดอยซ์ แบงค์ เอจี ) ทั้งหมดตามแผนฟื้ นฟูกิจการไปวางไว้ที่สานัก งานบังคับคดีแพ่ ง
กรุ งเทพมหานคร 2 จานวน 10,154,230.42 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐ
 คิดเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ 35.087 บาทต่อเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ ณ วันที่วางทรัพย์ คิดเป็ น
เงินทั้งสิ้ น 356,281,482.75 บาท
 ซึ่ งในแผนฯ ยอดหนี้ เป็ นเงิน จานวน 333,462,896.19 บาท เหตุที่ จานวนเงิ นที่ ท างบริ ษทั ฯน าไปวาง
ทรั พย์น้ นั แตกต่างจากที่ระบุไว้ในแผนฯ เนื่องจากมูลหนี้ ของเจ้าหนี้เป็ นเงินเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐ แต่
การวางทรั พย์ตามกฎหมายไทยต้องวางเงินเป็ นสกุลเงินไทย และต้องใช้อตั ราแลกเปลี่ยนในวันที่วาง
ทรั พ ย์ดว้ ย โดยมีเงื่ อนไขว่า เจ้าหนี้ จะได้รับ ชาระหนี้ ต่อ เมื่ อเจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ท รั พย์หรื อศาลได้มี
คาสั่งให้ได้รับชาระหนี้เป็ นที่สุดหรื อถึงที่สุดแล้ว
 ดังนั้น เมื่ อเจ้าพนักงานพิ ท ักษ์ท รั พ ย์ห รื อศาลได้มีคาสั่ งในค าขอรั บ ชาระหนี้ เจ้าหนี้ รายนี้ เป็ นที่ สุ ด
จานวนเท่าใดแล้ว เจ้าหนี้สามารถที่จะใช้สิทธิรับเงินที่ทางบริ ษทั ฯได้วางไว้ที่สานักงานบังคับคดีแพ่งฯ
ได้และเมื่อเจ้าหนี้ได้รับคาสั่งจากเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ หรื อศาลล้มละลายกลางจนเป็ นที่สุดของคดี
แล้ว เจ้าหนี้สามารถนาคาสั่งดังกล่าวไปขอรับเงินที่สานักงานบังคับคดีแพ่ง กรุ งเทพมหานคร 2
 ภายใน 15 วัน นับจากวันที่รับเงินเจ้าหนี้ตอ้ งปลตภาระค้ าประกันให้แก่บริ ษทั ฯ
 บริ ษทั ฯจะหลุดพ้นภาระค้ าประกันในมูลหนี้ของ ทุ่งคา ทันที
3.6 ความคืบหน้ าของคดีความระหว่ าง TKL กับธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี
: ทุ่ งคา ขอเรี ยนชี้ แจงว่าภายหลังที่ธนาคารดอยแบงก์ เอจี ได้บ อกเลิก สัญญาซื้ อขายทองค าและสั ญญากู ้ยืมเงินกับ
บริ ษทั ฯแล้ว ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี ได้นามูลหนี้ ท้ งั 2 สัญญามาเรี ยกร้ องให้ทุ่งคา รั บผิด โดยได้เสนอข้อพิพาทดังกล่าวต่อ
อนุ ญาโตตุลาการกรุ งลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ จนกระทัง่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557อนุ ญาโตตุลาการมีค า
วินิจฉัยชี้ขาดให้ทุ่งคา รับผิด ปัจจุบนั ทุ่งคา ได้มีคดีความกับธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี (ในประเทศไทย) รวมทั้งสิ้ น 3 คดี ดังนี้
 เมื่ อ วัน ที่ 21 กัน ยายน 2555 ทุ่ งค า ได้ยื่น ฟ้ อ งขอเพิ ก ถอนนิ ติ ก รรม (สั ญ ญาซื้ อ ขายทองค าและสั ญญากู ้ยืม )
เนื่องจากเกิดจากการฉ้อฉลซึ่ งเป็ นโมฆะกรรม ต่อศาลทรัพย์สินทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง เป็ น
คดีหมายเลขดาที่ กค. 175/2555 ต่อมาศาลได้มีคาวินิจฉัย ให้คู่ความไปดาเนินการทางอนุ ญาโตตุลาการก่อน และ
ให้จาหน่ายคดีออกจากสารบบความ ต่อมาได้มีการยื่นอุทธรณ์ ไปยังศาลฎีกาแผนกคดีทรั พย์สินทางปั ญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง และเมื่อวันที่ 10 พฤศจิ กายน 2559 ทุ่งคา ซึ่ งศาลฎีกาได้มีคาพิพากษายืนตามศาล
ชั้นต้น
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี ได้ยนื่ ฟ้องทุ่งคา ต่อศาลล้มละลายกลาง เป็ นคดีลม้ ละลาย คดี
หมายเลขดาที่ ล.3991/2556 ซึ่ งมูล หนี้ ที่ น ามาฟ้ องคดี ลม้ ละลายเป็ นมูล หนี้ สัญญากู ้ยืมเงิน และสัญญาซื้ อ ขาย
ทองค า ทุ่ งค า ได้ยื่น ค าให้ก ารต่ อ สู ้ ว่ า ค าชี้ ข าดอนุ ญาโตตุ ล าการที่ น ามาฟ้ อ งนั้น ยังเป็ นมู ล หนี้ ที่ ไ ม่ แ น่ น อน
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เนื่ องจากยังไม่ ได้น าคาวินิจ ฉัยชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุล าการมาให้ศาลทรั พ ย์สิ นทางปั ญญาและการค้าระหว่า ง
ประเทศพิจารณาและรั บรองคาชี้ขาดดังกล่าวเสี ยก่อน ต่อมาในระหว่างดาเนินคดีลม้ ละลายปรากฏว่ามีเจ้าหนี้ราย
อื่น ได้ยนื่ คาร้องต่อศาลล้มละลาย ให้ศาลล้มละลายมีคาสั่งให้ทุ่งคา ฟื้ นฟูกิจการ ดังนั้นจึ งทาให้คดีลม้ ละลายงด
พิจารณาไว้ก่อน
 ต่อมาเจ้าหนี้รายอื่นได้ยนื่ ขอถอนคาร้องฟื้ นฟูกิจการ และเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี จึ ง
ได้ยื่น คาร้ อ งขอให้ ยกคดีล ้มละลายนี้ ขึ้ น มาพิ จารณาใหม่ และศาลจึ งได้ก าหนดวัน นัด สื บ พยานในวัน ที่ 5,6
กรกฎาคม 2559
 เมื่อวันที่ 23 มีน าคม 2559 ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี ได้น าคาวินิจฉั ยชี้ข าดของอนุ ญาโตตุลาการกรุ งลอนดอน
ประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ มายืน่ ต่อศาลทรั พย์สินทางปั ญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อขอให้
ศาลบังคับตามคาชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการกรุ งลอนดอนประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษ เป็ นคดีหมายเลขดาที่
กค.67/2559 และศาลได้โปรดนัดชี้สองสถานและกาหนดแนวทางในการดาเนินคดี ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559
 อนึ่ งในส่ วนของบริ ษทั ฯ ที่เป็ นผูค้ ้ าประกันของทุ่งคา นั้น ทางเจ้าหนี้ ได้นามูลหนี้ ตามคาชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ
กรุ งลอนดอน ประเทศราชอาณาจักรอังกฤษ (สัญญากูย้ มื เงินและสัญญาซื้ อขายทองคา) มายืน่ ขอชาระหนี้ ในคดี
ฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปั จจุ บนั บริ ษทั ฯได้โต้แย้งคัดค้านคาขอรับชาระหนี้ของเจ้าหนี้ (ค้ าประกันในสัญญา
กูย้ มื เงิน) อีกทั้งยังมีเจ้าหนี้รายอื่นยืน่ โต้แย้งคัดค้านคาขอรับชาระหนี้ของรายนี้ดว้ ย
ปัจจุ บนั อยูใ่ นระหว่างการสอบสวนการคาขอรับชาระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ แต่เนื่องจากเอกสารประกอบ
ขอคารับชาระหนี้เป็ นภาษาต่างประเทศ ซึ่ งมีจานวนมากอีกทั้งพยานของเจ้าหนี้ และพยานของเจ้าหนี้รายอื่นที่โต้แย้งคัดค้านป็ น
ชาวต่างชาติ ในการสอบสวนจึงต้องใช้ล่ามแปล ทาให้การพิจารณาต้องใช้เวลามากกว่าการพิจารณาคาขอรายอื่นๆ อีกทั้งในแผน
ฟื้ นฟูกิจการได้กาหนดให้ชาระเงินตามแผนไม่ชา้ กว่า 7 วัน หลังจากครบกาหนด 6 เดือน นับจากวันที่ศาลมีคาสั่งเห็นชอบด้วย
แผน (24 กันยายน 2558) ซึ่ งเป็ นการชาระหนี้ ตามแผนที่เร็ วกว่าปกติของการฟื้ นฟูกิจการทัว่ ไป และปัจจุ บนั เจ้าพนักงานพิทกั ษ์
ทรัพย์ได้นดั สอบสวนพยานเจ้าหนี้อื่นที่โต้แย้งคัดค้าน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
4.ความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
จากแผนฟื้ นฟูกิจการ (แผนฯ) ของระบุว่า บริ ษทั มีมูลหนี้ 2,881 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นหนี้ ในฐานะผูค้ ้ าประกัน TKL 1,847
ล้า นบาท โดยบริ ษัท จะต้อ งช าระหนี้ เงิ น ต้น ในอัต ราร้ อ ยละ 18.05 ของมู ล หนี้ หรื อคิ ด เป็ นจ านวนหนี้ 520 ล้า นบาท
ทั้งนี้การปรั บโครงสร้างทุน บริ ษทั เพิ่มทุนจานวน 23,400 ล้านหุน้ เสนอขายให้ผูถ้ ือหุน้ เดิมหรื อบุคคลในวงจากัดในราคาหุน้ ละ
0.05 บาท โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้ดาเนินการเสนอขายหุน้ เพิ่มทุนและได้รับเงินจานวน 982 ล้านบาท ต่อมาวันที่
29 มีนาคม 2559 บริ ษทั ได้ดาเนินการชาระคืนหนี้ และวางทรัพย์ชาระหนี้แล้ว นั้น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้บริ ษทั ชี้แจงข้อมูลดังนี้
ข้ อ 4.1 ราคาหุ้นเพิ่มทุนของ THL 0.05 บาท เป็ นราคาที่กาหนดโดยรวมมูลค่าหุ้นสามัญของ TKL หรื อไม่ อย่างไร
: ในการประเมินมูลค่ากิจการเพื่อหามูลค่าที่เหมาะสมของหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ที่ราคาเท่ากับ 0.05 บาท ต่อหุ ้น
นั้น คณะกรรมการบริ ษทั ได้รวมมูลค่ากิจการของ บ.ทุ่งคา ไว้ดว้ ยแล้ว และราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสมแล้ว เพราะเป็ น
มูลค่าที่มากกว่ามูลค่าทางบัญชี และราคาซื้ อขายในตลาด ณ ขณะนั้น และได้มีการใช้ขอ้ มูลจากที่บริ ษทั 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด
(ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ประเมินมูลค่าทรั พย์สินในตลาดทุนและผูป้ ระเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.) ได้ประเมินไว้แล้วมา
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พิจารณาประเมินมูลค่าหุน้ ทุ่งคา โดยที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระ(บริ ษทั ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด ) ที่ได้รับการรับรองจาก
ก.ล.ต. ด้วย
ข้ อ 4.2 บริษัทได้ ดาเนินการเพิ่มทุนและชาระหนี้ จนเป็ นผลสาเร็ จตามที่กาหนดในแผนฯหรื อไม่ อย่างไร และขั้นตอนการออก
จากแผน
: สรุปการดาเนินการขายหุ้นเพิ่มทุนจานวน 23,400,000,000 หุ้น ของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

ประเภทหุน้ ที่ขาย
1. การขายหุน้ เพิ่มทุนให้
บุคคลในวงจากัด (Private
Placement)
2. การขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ผู ้
ถือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการ
ถือหุน้ (Right Offering)
3. การขายหุน้ เพิ่มทุนให้
บุคคลในวงจากัด (Private
Placement)

จานวนหุน้ ตามมติที่ประชุม
หรื อคาสัง่ ศาลที่อนุญาตให้
ขาย

จานวนหุน้ ที่ขาย
ได้

จานวนหุน้ ที่
คงเหลือ

วันที่จดทะเบียน
เปลี่ยนแปลง

12,135,000,000

8,075,000,000

15,325,000,000

11 กุมภาพันธ์
2559

4,541,636,778

1,758,283,143

13,566,716,857

17 กุมภาพันธ์
2559

13,566,716,857

9,812,000,000

3,754,716,857

18 มีนาคม 2559

การชาระหนี้ จนเป็ นผลสาเร็ จตามที่กาหนดในแผน ทางบริ ษทั ได้ทาการชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ ที่เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้มี
คาสั่งในคาขอรั บชาระหนี้ เป็ นที่สุดแล้ว โดยการแจ้งให้เจ้า หนี้ มารั บชาระหนี้ ในวันที่ 25 มีน าคม 2559 และวันที่ 28 มี นาคม
2559 ตามลาดับ และในขณะนี้บริ ษทั ได้ชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ในส่ วนของมูลหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ยงั ไม่มีคาสั่งในคาขอรับชาระหนี้น้ นั เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ,วันที่ 28
มีนาคม 2559 และวันที่ 29 มีนาคม 2559 ทางบริ ษทั ได้นาเงินที่จะต้องชาระหนี้ ให้แก่เจ้าหนี้ แต่ละรายเต็มตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
มาวางไว้ที่สานักงานบังคับคดีแพ่ง กรุ งเทพมหานคร จนครบถ้วนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ดังนั้น ในขณะนี้ทางบริ ษทั ได้ชาระหนี้จน
เป็ นผลสาเร็ จตามที่กาหนดในแผนฟื้ นฟูกิจการเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ขั้นตอนการออกจากแผน ในแผนฟื้ นฟูกิจการบริ ษทั ได้กาหนดขั้นตอนการออกจากแผนอันเป็ นการปฎิบตั ิตามกฎหมายไว้เป็ นที่
เรี ยบร้อยแล้ว แต่เนื่องจาก ในกระบวนการฟื้ นฟูกิจการ ในกรณี ที่ลูกหนี้มีสิทธิเรี ยกร้องต่อบุคคลภายนอก ให้ชาระหนี้ และ/หรื อ
ใช้สิทธิ ให้บุคคลภายนอกกระทาการส่ งมอบทรั พย์สินหรื อกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งแล้ว เมื่อลูกหนี้อยู่ในกระบวนการฟื้ นฟู
ย่อมใช้สิทธิดงั กล่าว ต่อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ ดังนั้น ในขณะเข้าฟื้ นฟูกิจการบริ ษทั ฯ มีสิทธิเรี ยกร้ องให้บุคคลภายนอกส่ ง
มอบทรัพย์สิน หรื อชาระหนี้ให้แก่บริ ษทั ฯดังต่อไปนี้
 สิ ทธิเรี ยกร้องให้โอนกรรมสิ ทธิที่ดิน ตามสัญญาซื้ อขายที่ดิน
 สิ ทธิเรี ยกร้ องให้โอนสิ ทธิในการทาเหมืองหิน รวมทั้งโอนประทานบัตรเลขที่ 28678/15632 ตามบันทึกข้อตกลง
การโอนสิ ทธิ
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 สิ ทธิเรี ยกร้องให้อดีตผูบ้ ริ หาร โอนเงินคืนให้แก่บริ ษทั ฯ
 สิ ทธิเรี ยกร้องให้โอนหุน้ สามัญ ของบริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด ให้แก่บริ ษทั ฯ
 รวมทั้งสิ ทธิเรี ยกร้องอื่นๆ ที่บริ ษทั ฯสามารถเรี ยกร้องได้
อนึ่ ง เนื่ อ งจากเจ้า พนัก งานพิ ท ักษ์ท รั พ ย์ ยังไม่ มีค าสั่ งในค าขอรั บ ชาระหนี้ ข องเจ้าหนี้ จ านวน 6 ราย ซึ่ งอยู่ใ นขั้น ตอนการ
สอบสวนคาขอรับชาระหนี้ ดังนั้นทางบริ ษทั ฯ จึ งจะขอใช้สิทธิเรี ยกร้ องในระหว่างนี้ ไปจนกว่าเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรั พย์จะมี
คาสั่งในคาขอรับชาระหนี้เสร็ จสิ้ น
ข้ อ 4.3 ขอทราบรายละเอียดการชาระหนี้และกาไร(ขาดทุน)จากการชาระหนี้ตามแผนของเจ้ าหนี้แต่ ละกลุ่ม
: รายละเอียดการชาระหนี้ ของเจ้าหนี้ แต่ละกลุ่ม ปรากฏตามแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั โดยมีรายละเอียดโดยสรุ ป
ดังนี้
เจ้าหนี้ที่ยนื่ คาขอรับชาระหนี้จานวน 21 ราย ต่อมาเจ้าหนี้รายที่ 5 (บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)) ได้ยนื่ คาขอรับชาระ
หนี้ ในมูลหนี้ ค่าใช้บริ การโทรศัพท์แต่เมื่อบริ ษทั ได้แจ้งแก่เจ้าหนี้รายนี้ว่าได้มีการชาระเงินตามที่ยื่นขอรั บชาระเสร็ จสิ้ นก่อนที่
ศาลจะมีคาสั่งให้ฟ้ื นฟูกิจการ เจ้าหนี้ จึงได้ยนื่ ถอนคาขอรับชาระหนี้ ทางบริ ษทั ฯจึงเหลือเจ้าหนี้จานวนทั้งสิ้ น 20 ราย รวมยอด
หนี้ได้ 2,880,603,765.04 บาท ได้มีการแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ออกเป็ น 7 กลุ่ม มีเงื่อนไขการชาระหนี้คือ
“อัตราร้ อยละ 18.05 ของยอดภาระหนี้ที่เจ้ าพนั กงานพิทักษ์ ทรัพย์หรื อศาลได้ พิจารณามีคาสั่ งเป็ นที่สุดแล้ ว และเจ้ าหนี้ จะได้ รับ
ชาระหนี้น้ ันเท่ าใด ต้ องเป็ นหนี้เจ้ าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์หรื อศาลล้ มละลายได้ พิจารณามีคาสั่ งถึงที่สุดแล้ ว”
เจ้าหนี้ท้ งั หมด 20 ราย
 เจ้าหนี้ทเี่ จ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้มีคาสั่งในคาขอรับชาระหนี้แล้ว เป็ น จานวน 14 ราย มีรายละเอียดดังนี้
o มีคาสั่งให้รับชาระหนี้ และคาสั่งสิ้ นสุ ดแล้ว จานวน 10 ราย
o เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มีคาสั่งยกคาขอรับชาระหนี้ จานวน 2 ราย
o เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์มีคาสั่งแล้ว แต่เจ้าหนี้ยนื่ คัดค้านคาสั่ง ต่อศาลฯ จานวน 2 ราย
 เจ้าหนี้ที่เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ยงั ไม่มีคาสั่งในคาขอรับชาระหนี้ จานวน 6 ราย
ประกอบกับการชาระหนี้ ต ามแผนฯฉบับที่ ผ่านมติที่ ประชุมเจ้าหนี้ และศาลแล้ว กาหนดให้บ ริ ษ ัทท าการชาระหนี้ งวดแรก
หลังจากวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หรื อวันที่ครบ 6 เดือนนับแต่ศาลเห็นชอบด้วยแผน ซึ่ งบัดนี้ได้ครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
แล้ว ทางบริ ษทั จึงได้ทาการชาระหนี้งวดที่หนึ่งตามแผนฯเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
เนื่องจากตามแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั กาหนดไว้ว่า หากบริ ษทั ทาการชาระหนี้ งวดแรกแล้ว ยังมีเงินเหลืออยูเ่ ท่าใด
ให้กนั เงินส่ วนที่เหลือกึ่งหนึ่งมาชาระหนี้ก่อนกาหนดให้แก่เจ้าหนี้ และหากยังมีเงินเหลืออยู่อีกให้เป็ นอานาจของผูบ้ ริ หารแผน
จะทาการชาระหนี้ตามที่เห็นสมควร และทางบริ ษทั ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้ทาการชาระหนี้ท้ งั หมดตามแผนฯเนื่ องจากบริ ษทั มี
กระแสเงินสดเพียงพอที่จะชาระหนี้ท้ งั หมดได้
ซึ่งบริษัทได้ ทาการชาระหนี้ตามแผนฯ ดังรายละเอียดต่ อไปนี้
- เจ้ าหนี้ รายที่เจ้ าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์มีคาสั่ งถึงที่สุดแล้ วและเจ้ าหนี้ไม่ คัดค้าน จานวน 12 ราย บริ ษทั ได้ทาการชาระ
หนี้ งวดที่ห นึ่ งตามแผนฯ ซึ่ งยึดยอดหนี้ จากคาสั่ งของเจ้าพนักงานพิ ทกั ษ์ท รั พ ย์ มาชาระในอัตรา 18.05 โดยการสั่งจ่ ายเป็ น
แคชเชียร์ เช็ค และทาหนังสื อแจ้งให้เจ้าหนี้ มารั บชาระหนี้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และได้ดาเนิ นการชาระหนี้ งวดที่ 2-5 อัน
เป็ นการชาระหนี้ครบถ้วนตามแผนฯเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 แล้ว ทั้งนี้ ปัจจุ บนั มีเจ้าหนี้จานวน 2 ราย ที่ยงั ไม่มารับชาระหนี้
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และเพื่อ เป็ นการปฏิ บตั ิตามแผนฯ ทางบริ ษทั จะได้น าเงินที่จะต้อ งชาระหนี้ ท้ งั หมด (งวดที่ 1-5) ไปวางทรั พย์ไว้ที่ส านักงาน
บังคับคดีแพ่ง
- เจ้ าหนี้ รายที่ เจ้ าพนั กงานพิ ทั กษ์ ท รั พ ย์ ยัง ไม่ มีคาสั่ ง และเจ้ าหนี้ ที่ คัดค้ านคาสั่ งเจ้ าพนั กงานพิ ทั กษ์ ท รั พ ย์ ต่อ ศาล
บริ ษทั ได้ทาการชาระหนี้ งวดที่หนึ่ งตามแผนฯ ซึ่ งยึดยอดภาระหนี้ จากแผนฯโดยการนาเงินที่ตอ้ งชาระให้แก่เจ้าหนี้แต่ละราย
ตามแผนฯไปวางไว้ที่สานักงานบังคับคดีแพ่ง ในเขตที่เจ้าหนี้ แต่ละรายมีภูมิลาเนาอยูใ่ นพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559, และ
วางทรัพย์ชาระหนี้ งวดที่ 2-5 อันเป็ นการชาระหนี้ครบถ้วนตามแผนฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 และวันที่ 29 มีนาคม 2559 เป็ น
ที่เรี ยบร้อยแล้วเช่นกัน
เนื่องจากเจ้าหนี้ในกลุ่มดังกล่าวมีการเรี ยกร้องจานวนที่สูง และมีเอกสารในการประกอบการพิจารณาจานวนมาก อีกทั้งมีเจ้าหนี้
อื่นยืน่ โต้แย้งคัดค้านเจ้าหนี้กนั เอง จึงทาให้กระบวนพิจารณาเกิดความล่าช้า
สรุ ป ขณะนี้ บริ ษ ัท ได้ช าระหนี้ ให้ แ ก่ เจ้ า หนี้ ทั้ง หมดแล้ว โดยการช าระเป็ นแคชเชี ย ร์ เช็ ค และ/หรื อ วางทรั พ ย์
รายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปนี้

Page 28 of 33

กลุ่มที่

เจ้ าหนี้
รายที่

1. เจ้ าหนีท้ เี่ ป็ นสถาบันการเงิน
ทีม่ ีหลักประกันอันลูกหนีต้ ้ อง
รับผิดในฐานะผู้คา้ ประกัน

20

ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี

12
13
16

บริ ษทั ทุ่งคา จากัด
บริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
บริ ษทั สิ นธนา โฮลดิ้งส์ จากัด และ
บริ ษทั ซี โนแพค ดิเวลอปเม้นท์
(ปทท) จากัด
นางสาวเพฮุย เวน
นายวิรัช ศรี อินทรสุ ทธิ์
นายสุ ขพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
นายจอห์น ปี เตอร์ มิลล์ส
นายวิชยั เชิดชีวศาสตร์
นางธาริ นี พงศ์สุพฒั น์
นายเอกชัย โชติยานนท์
นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ชอย
นายเรวัติ โฟล์โร
สานักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อ

2. เจ้ าหนีเ้ งินกู้ยืมทีไ่ ม่ ใช่
สถาบันการเงิน

21

3. เจ้ าหนีต้ ามสั ญญาแจ้ ง
แรงงาน

4.เจ้ าหนีค้ ่าธรรมเนียมและค่า
เบีย้ ประชุมกรรมการ

5. เจ้ าหนีภ้ าครัฐ

2
4
7
17
9
10
11
15
16
18
19
1

ชื่ อเจ้ าหนี้

ตารางสรุ ปการจ่ ายชาระหนีต้ ามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
จ่ ายชาระหนีต้ ามคาสั่ งถึงทีส่ ุ ด
จ่ ายชาระหนีต้ ามแผนฟื้ นฟู
จ่ ายชาระหนีต้ ามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
กิจการ ครั้งที่ 1 (จ่ ายชาระ
ในภาระหนีส้ ่ วนทีเ่ หลือ (จ่ ายชาระ
เรียบร้ อยแล้ว)
เรียบร้ อยแล้ว)

จ่ ายชาระหนีต้ ามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
วางทรัพย์ ชาระหนีต้ ามแผน
วางทรัพย์ ชาระหนีต้ าม
ฟื้ นฟูกจิ การ ในภาระหนีส้ ่ วน
แผนฟื้ นฟูกจิ การ ครั้งที่ 1
ทีเ่ หลือ
68,515,669.79

625,927.30

2,628,894.67

295,077.03

1,239,172.97
10,604,836.72

597,124.82
ไม่ยื่นอุทธรณ์ คาสัง่ ยุติ
35,997.64

6,038.95
ไม่ยื่นอุทธรณ์ คาสั่งยุติ
4,971.01

287,765,812.96

356,281,482.75

36,671,419.62

39,926,241.59
3,981,475.80
1,534,250.00

44,540,314.26

55,145,150.98

2,507,924.23
14,820,502.69

ไม่ยื่นอุทธรณ์ คาสั่งยุติ
151,190.08

25,363.61
ไม่ยื่นอุทธรณ์ คาสั่งยุติ
16,724.09

119,672.76

20,878.22
9,559,804.50

รวม

40,151,178.91

355,243.60
3,105,049.05
14,820,502.69
187,187.72
68,458.41
45,850.04
31,402.56
136,396.85
25,849.23
49,710,983.41
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กลุ่มที่

เจ้ าหนี้
รายที่

ชื่ อเจ้ าหนี้

เกษตรกรรม
3
นายรุ่ งโรจน์ แดงสวัสดิ์
5
บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
6. เจ้ าหนีท้ างการค้า
สานักกฎหมายดร.สมศักดิ์
6
โตรักษา จากัด
14
บริ ษทั โอเชี่ยน ลอว์ออฟฟิ ศ จากัด
8
นายบอบบี้ ไต้ ซอง อี
7. เจ้ าหนีจ้ ากการผิดสั ญญา
บริ ษทั สิ นธนา โฮลดิ้งส์ จากัด และ
ร่ วมทุน
21
บริ ษทั ซี โนแพค ดิเวลอปเม้นท์
(ปทท)จากัด
รวมการจ่ ายชาระหนีต้ ามแผนฟื้ นฟูกจิ การทั้งสิ้น

ตารางสรุ ปการจ่ ายชาระหนีต้ ามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
จ่ ายชาระหนีต้ ามคาสั่ งถึงทีส่ ุ ด
จ่ ายชาระหนีต้ ามแผนฟื้ นฟู
จ่ ายชาระหนีต้ ามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
กิจการ ครั้งที่ 1 (จ่ ายชาระ
ในภาระหนีส้ ่ วนทีเ่ หลือ (จ่ ายชาระ
เรียบร้ อยแล้ว)
เรียบร้ อยแล้ว)

ถอนคาขอรับชาระหนี้

จ่ ายชาระหนีต้ ามแผนฟื้ นฟูกจิ การ
วางทรัพย์ ชาระหนีต้ ามแผน
วางทรัพย์ ชาระหนีต้ าม
ฟื้ นฟูกจิ การ ในภาระหนีส้ ่ วน
แผนฟื้ นฟูกจิ การ ครั้งที่ 1
ทีเ่ หลือ

7,493.67

975,505.60

18,051.77
-

ถอนคาขอรับชาระหนี้
694,298.89

รวม

2,916,055.35

31,473.43
1,981,386.36
8,321,822.69
ได้รวมการจ่ายชาระหนี้กบั กลุ่มที่ 2 เรี ยบร้อยแล้ว แบ่งออก
เป็ น 1) งวดที่ 1 จานวน 8,373,469.89 บาท และ 2) ส่ วนที่
เหลือจานวน 35,168,573.56 บาท รวม 43,542,043.45 บาท
4,096,972.98
91,969,845.17
386,322,781.16

3,610,354.24
38,967.10
10,303,209.05
539,326,106.84
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บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ตารางการจัดสรรชาระหนี้ ให้ แก่ เจ้ าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ (หน่ วย : บาท)
จานวนเงินตาม
ชื่อเจ้าหนี้
คาร้องขอรับ
ชาระหนี้
เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 1 สถาบันการเงินทีมีหลักประกันของลูกหนี้
ธนาคารดอยซ์ แบงก์ เอจี *
1,847,258,604.28
เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 2 เจ้ าหนีเ้ งินกู้ยืมทีม่ ิใช่ สถาบันการเงิน
221,176,311.31
บริ ษทั ทุ่งคา จากัด
บริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด
26,165,327.10
6,276,067.00
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
บริ ษทั สิ นธนา โฮลดิ้งส์ จากัด และ
64,276,837.00
บริ ษทั ซี โนแพค ดิเวลอปเม้นท์ (ปทท) จากัด
เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 3 เจ้ าหนีต้ ามสั ญญาแจ้ งแรงงาน
1,967,915.45
นางสาวเพฮุย เวน
17,200,799.98
นายวิรัช ศรี อินทรสุ ทธิ์
82,099,992.00
นายสุ ขพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
8,825,540.00
นายจอห์น ปี เตอร์ มิลล์ส
เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 4 เจ้ าหนีค้ ่าธรรมเนียมและค่าเบีย้ ประขุมกรรมการ
1,036,949.35
นายวิชยั เชิดชีวศาสตร์
379,233.81
นางธาริ นี พงศ์สุพฒั น์
253,991.92
นายเอกชัย โชติยานนท์
173,958.33
นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์
8,500,000.00
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ชอย

755,587.11

นายเรวัติ โฟล์โร
เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 5 เจ้ าหนีภ้ าครัฐ

276,631.31

สถานะ

หนี้ต้ งั บันทึกในบัญชี
บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

ยังไม่มีคาสั่ง

ลูกหนี้สวมสิ ทธิ์
ใน บจก.ทุ่งคา

เงินสดเพื่อชาระ
หนี้ตามแผนฟื้ นฟู

356,281,482.75

อุทธรณ์คาสั่ง จพท.
คาสั่งสิ้ นสุ ด
คาสั่งสิ้ นสุ ด

221,176,311.31
26,165,327.10
6,276,067.00

3,254,821.97
3,981,475.80

ยังไม่มีคาสัง่

85,910,000.00

คาสั่งสิ้ นสุ ด
ยังไม่มีคาสั่ง
อุทธรณ์คาสั่ง จพท.
คาสั่งสิ้ นสุ ด

ไม่ได้บนั ทึก
ไม่ได้บนั ทึก
ไม่ได้บนั ทึก
ไม่ได้บนั ทึก

คาสั่งสิ้ นสุ ด
คาสั่งสิ้ นสุ ด
คาสั่งสิ้ นสุ ด
คาสั่งสิ้ นสุ ด
คาสั่งสิ้ นสุ ด
มีคาสั่ง/อยู่ระหว่าง
ระยะเวลาอุทธรณ์
คาสั่งสิ้ นสุ ด

1,036,949.35
379,233.81
253,991.92
173,958.33
8,500,000.00

187,187.72
68,458.41
45,850.04
31,402.56
1,534,250.00

34,616.94

16,724.09

100,463.71

25,849.23

355,243.59

เงินวางทรัพย์กรม
บังคับคดีตามแผน

รวมชาระหนี้
ทั้งหมด อัตรา
ร้อยละ 18.05

กาไร(ขาดทุน)จากการ
ชาระหนี้ตามแผนฯ ณ
วันที่วางทรัพย์

356,281,482.75

356,281,482.75

0.00

36,671,419.62

39,926,241.59
3,981,475.80
0.00

181,250,069.72
22,183,851.30
6,276,067.00

55,145,150.98

55,145,150.98

30,764,849.02

3,105,049.05
14,820,502.69

355,243.59
3,105,049.05
14,820,502.69
0.00

0.00
(3,105,049.05)
(14,820,502.69)
0.00

187,187.72
68,458.41
45,850.04
31,402.56
1,534,250.00

849,761.63
310,775.40
208,141.88
142,555.77
6,965,750.00

136,396.85

(101,779.91)

25,849.23

74,614.48

355,243.59

119,672.76
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บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ตารางการจัดสรรชาระหนี้ ให้ แก่ เจ้ าหนี้ตามแผนฟื้ นฟูกิจการ (หน่ วย : บาท)
ชื่อเจ้าหนี้
สานักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 6 เจ้ าหนีก้ ารค้ า
นายรุ่ งโรจน์ แดงสวัสดิ์
สานักกฎหมายดร.สมศักดิ์ โตรักษา จากัด
บริ ษทั โอเชี่ยน ลอว์ออฟฟิ ศ จากัด
เจ้ าหนีก้ ลุ่มที่ 7 เจ้ าหนีจ้ ากการผิดสั ญญาร่ วมทุน
นายบอบบี้ ไต้ ซอง อี
บริ ษทั สิ นธนา โฮลดิ้งส์ จากัด และ
บริ ษทั ซี โนแพค ดิเวลอปเม้นท์ (ปทท)จากัด

จานวนเงินตาม
คาร้องขอรับ
ชาระหนี้
275,380,088.38

ยังไม่มีคาสั่ง

ไม่ได้บนั ทึก

100,000.00
20,000,000.00
215,863.00

คาสั่งสิ้ นสุ ด
ยังไม่มีคาสั่ง
คาสั่งสิ้ นสุ ด

100,000.00
ไม่ได้บนั ทึก
200,000.00

57,075,889.95

ยังไม่มีคาสัง่

ไม่ได้บนั ทึก

241,206,489.00

ยังไม่มีคาสั่ง

ไม่ได้บนั ทึก

2,880,602,076.28
เจ้าหนี้ที่ไม่มายื่นขอรับชาระหนี้
รวมกาไรจากการชาระหนีต้ ามแผน

สถานะ

หนี้ต้ งั บันทึกในบัญชี
บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์

350,306,919.47
7,111,946.46

ลูกหนี้สวมสิ ทธิ์
ใน บจก.ทุ่งคา

เงินสดเพื่อชาระ
หนี้ตามแผนฟื้ นฟู

เงินวางทรัพย์กรม
บังคับคดีตามแผน
49,710,983.41

49,710,983.41
18,051.77

3,610,354.24

18,051.77
3,610,354.24
38,967.10

81,948.23
(3,610,354.24)
161,032.90

10,303,209.05

10,303,209.05

(10,303,209.05)

0.00

0.00

38,967.10

406,347,709.75

9,558,282.28

รวมชาระหนี้ กาไร(ขาดทุน)จากการ
ทั้งหมด อัตรา ชาระหนี้ตามแผนฯ ณ
ร้อยละ 18.05
วันที่วางทรัพย์
49,710,983.41
0.00

529,767,824.55 539,326,106.83

217,328,522.39
7,111,946.46
224,440,468.85
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ข้ อ 4.4 บริ ษัทมีมูลหนี้ในฐานะผู้คา้ ประกันของ TKL 1,847 ล้ านบาท ขณะที่บริษัทมีมูลค่าสิ นทรัพย์ รวม 1,293 ล้ านบาท ซึ่งหาก
รวมมูลค่าภาระคา้ ประกันดังกล่ าว การเข้ าทารายการขายหุ้นสามัญของ TKL คณะกรรมการบริษัทต้ องเสนอต่ อที่ประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ นเพื่ อขอนุ มั ติ ก่ อนเข้ าท ารายการ ประกอบกั บ การขายหุ้ นสามั ญ ของ TK L ไม่ ได้ ระบุ ในแผนอย่ างชั ด เจน
ขอทราบความเห็ น คณะกรรมการบริ ษั ท กรณี บริ ษั ท ไม่ ด าเนิ น การจ าหน่ ายหุ้ นสามั ญ TKL ภายหลั ง ออกจากแผน
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทได้ มีส่วนร่ วมในการพิจารณารายการขายหุ้นสามัญของ TKL
: คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า เนื่องจากอานาจของผูบ้ ริ หารแผนในการดาเนิ นการขายหุน้ สามัญของ ทุ่งคา นั้น
ตามแผนฟื้ นฟูกิจการกาหนดให้ผูบ้ ริ หารแผนสามารถจัดการและการหาประโยชน์จากทรั พย์สินและกิจการในอนาคต ได้แก่
การซื้ อ ขาย จาหน่ าย แลกเปลี่ยน โอน เช่า ให้เช่า ซึ่ งทรัพย์สินเพื่อเป็ นการแสวงหากาไรทางธุรกิจ รวมทั้งให้จดั การทรั พย์สิน
ของลูกหนี้ ตามความเหมาะสมได้ และกรณี ที่ส่วนใดส่ วนหนึ่ งของแผนไม่มีรายละเอียดสาหรั บการปฏิบตั ิ ให้ผูบ้ ริ หารแผนมี
อานาจตีความและกาหนดแนวทางดาเนินการตามแผน แต่ท้ งั นี้การตีความและกาหนดแนวทางดาเนิ นการตามแผน จะต้องไม่
ก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมีนัยสาคัญแก่เจ้าหนี้ ผูบ้ ริ หารแผนจึงสามารถกระทาการดังกล่าวได้โดยชอบตามแผนฟื้ นฟูกิจการ
ข้อ 2.5 (ก) ประกอบ ข้อ 9.5 (ช) ดังนั้นเมื่อการอนุมตั ิและดาเนินการขายหุน้ สามัญของ ทุ่งคา เป็ นไปโดยความระมัดระวัง มีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ ้วนแล้ว ตลอดจนเป็ นการดาเนิ น การที่ไม่ก่ อให้เกิดความเสี ยหายอย่างใดๆต่อ เจ้าหนี้ ในทาง
กลับกันยังส่ งผลดีต่อเจ้าหนี้และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ด้วย เพราะทาให้มูลหุน้ ของบริ ษทั มีมูลค่าต่อหุน้ เพิ่มขึ้น ตลอดจนภาระหนี้
ของ ทุ่งคา จะไม่ปรากฏอยู่ในงบการเงินรวมของบริ ษทั ส่ งผลดีต่อภาพลักษณ์ ให้แก่นักลงทุนและต่อด้านอื่นๆ รวมทั้ง ทุ่งคา
ไม่ได้เป็ นทรัพย์สินหลักตามแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษทั ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทางบริ ษทั ฯจึงไม่อาจกระทาการขายหุน้ ทุ่ง
คา ภายหลังออกจากแผนได้ เพราะอาจจะส่ งผลเสี ยมากกว่าผลดีต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารแผนขอรับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศที่นาส่ งตลาดหลักทรัพย์มีความถูกต้องครบถ้วน
ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุช
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
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