ทค 100-025/8/2564
วันที่ 1 กันยายน 2564
เรื่อง

แจงสิทธิในการไดรับการจัดสรรและจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)

เรียน

ทานผูถือหุน บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย

1.

หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

2.

ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน

3.

หนังสือมอบอํานาจ

4.

ใบรับรองการจองซื้อหุน (ออกโดยบริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด)

5.

แผนที่สถานที่รับจองซื้อหุน

ตามที่ ที่ประชุมผูถือหุนสามัญครั้งที่ 23/2564 ของ บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวัน
อังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจํานวน 1,462,191,211.16 บาท เปน
จํานวน 1,900,848,517.56 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 476,801,420 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.92 บาท โดยมี
รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ดังนี้
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 317,867,620 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.92 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือ
หุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยูในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม โดยเศษของหุนใหปดทิ้ง และ
กําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 4 บาท ทั้งนี้ ผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซื้อหุนใหมเกินสิทธิของตนตามอัตราที่
กําหนดไวได โดยในกรณีหุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนแลว ใหจัดสรรหุนที่เหลือแกผูถือหุนที่ไดจองซื้อหุนสามัญ
เกินกวาสิทธิของตนแตละรายตามสัดสวนการถือหุนสามัญเดิมของผูถือหุนที่ไดจองซื้อหุนสามัญเกินกวาสิทธิของตน
โดยกําหนดใหวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซื้อและไดรับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุน (Record date) ทั้งนี้ ผูถือหุนเดิมที่ตอ งการจองซื้อหุนเพิ่มทุนใหมจะสามารถดําเนินการจองซื้อและชําระเงิน
คาหุนสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 20, 21, 22, 23 และ 24 กันยายน 2564 (รวม 5 วันทําการ)
บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจงสิทธิของทานในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนตามที่ระบุใน
ใบรับรองการจองซื้อหุน ออกโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 4) โดย
รายละเอียดการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เปนไปตามที่ระบุในหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่สงมาดวยนี้
(สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ โปรดติดตอที่บริษัทฯฝายเลขานุการบริษัท โทรศัพท(66) 0-2695-4947
ขอแสดงความนับถือ

นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธานเจาหนาที่บริหาร

สิงทีส่ งมาด้ วย 1

หนังสื อแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)

หนา 1/28

บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 1
1.

2.

3.

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน

ชื อและสถานทีตังของบริษัทจดทะเบียน
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
: บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”, “THL”)
ทีตังสํานักงานใหญ่
: ชัน 7 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร1 252/11
ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง
กรุ งเทพฯ 10310 ประเทศไทย
Homepage
: http://www.tongkahharbour.com/
โทรศัพท์
: +66 (0)2 695 4912-28
โทรสาร
: +66 (0)2 694-4420
วัน เดือน ปี และครังทีของการประชุ มคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ทีมีมติให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิม
ทุน
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 6/2564 ซึงประชุมเมือวันที 23 กรกฎาคม 2564
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที /2564 ซึงประชุมเมือวันที สิ งหาคม 2564
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
ตามทีทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที /
ซึงประชุมเมือวันที สิ งหาคม 256 ได้มีมติอนุมตั ิให้
บริ ษทั ฯเพิมทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 317,867,620 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ . บาท
โดยเสนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่ วน 5 หุ้น เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่
ทังนี ผูถ้ ือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื อหุ้นใหม่เกินสิ ทธิ ของตนตามอัตราทีกําหนดไว้ได้ โดยในกรณี มีหุ้นทีเหลือจากการ
จัด สรรให้ แก่ผูถ้ ื อหุ้น บริ ษัทฯ จะจัด สรรหุ ้น ทีเหลื อแก่ ผูถ้ ื อหุ้นทีได้จ องซื อหุ้ นสามัญเกิ นกว่ าสิ ท ธิ ของตนตาม
สัด ส่ วนการถือหุ้น สามัญเดิม ของผูถ้ ื อหุ้ นที ได้จ องซื อหุ้นสามัญเกิ นกว่ าสิ ท ธิ แต่ละราย โดยกําหนดให้วนั ที
สิ ง หาคม
เป็ นวันกํา หนดรายชื อผูถ้ ื อหุ ้น ที มี สิ ท ธิ ใ นการจองซื อ และได้รับ การจัดสรรหุ ้ น สามัญเพิมทุ น
(Record date) และกําหนดวันจองซือและรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุนในวันที 20, 21, 22, และ 2 กันยายน
256 (รวม 5 วันทําการ) โดยมีเงือนไขและรายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรร ดังนี
ประเภทของหุ้นเพิมทุน
: หุ้นสามัญ
ทุนเรี ยกชําระในปัจจุบนั
: 1,462,191,211.16 บาท
ทุนทีชําระแล้วหลังการเพิมทุนโดย RO
: 1,754,629,421.56 บาท
จํานวนหุ ้นทีจัดสรร
: 317,867,620 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหุ้น
: ราคาหุ้นละ 4 บาท
อัตราส่ วนการจองซือ
: 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
วิธีการจัดสรร
: จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ซึ งมีรายชือตามทีปรากฏอยูใ่ นวัน
ปิ ดสมุด ทะเบี ยนผูถ้ ือหุ้นเพือใช้สิ ทธิ จองซื อและได้รับการจัด สรรหุ้น
สามัญเพิมทุน ในวันที 9 สิ งหาคม 2564
จํานวนหุ ้นสามัญเพิมทุนซึ งผูถ้ ื อหุ้นเดิมมีสิท ธิ จองซื อตามอัตราส่ วนที
กําหนดไว้ จะเป็ นไปตามทีระบุไว้ในใบรับรองการจองซือหุ้นสามัญเพิม
ทุน (ตามสิ งทีส่ งมาด้ วย ลําดับที 3)
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บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)

เงือนไขอืนๆ

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นเดิมไม่ได้จองซือหุ้นตามสิ ท ธิ ทีได้รับ บริ ษทั ฯ จะถือ
ว่าผูถ้ ือหุ ้นสละสิ ทธิ สําหรับจํานวนหุ้นทีผูถ้ ื อหุ้นมิได้ จองซื อ หรื อ ใช้
สิ ท ธิ ไม่ ค รบจํา นวนตามสิ ท ธิ ที ได้รั บ หรื อ ไม่ ใ ช้สิ ท ธิ จ องซื อภายใน
ระยะเวลาที กําหนดไว้ บริ ษ ัท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการนํา หุ้น ดัง กล่ าว
จัด สรรให้ กับ ผูถ้ ือหุ้น ที ได้แ สดงความจํานงที จะซื อหุ้ นสามัญเพิมทุน
นอกเหนือจากสิทธิทีได้รับจากการจัดสรรในราคาหุ้นละ บาท
ผู ้ ถื อ หุ้ น เดิ มที แสด งความ ประ สง ค์ ที จะซื อหุ ้ น สามั ญ เพิ มทุ น
นอกเหนื อจากสิ ทธิ ทีได้รับจัดสรร โปรดแจ้งความจํานงในการจองซือ
หุ้นสามัญเพิมทุนนอกเหนือจากสิทธิ มาพร้อมกับการจองซื อหุ้นสามัญ
เพิมทุนตามสิ ทธิและชําระเงินมาพร้อมกัน ทังนี คณะกรรมการบริ ษทั
และ/หรื อ บุคคลทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย เป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการ
พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญทีเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนตาม
สิ ทธิ ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นทีได้แสดงความจํานงจองไว้แล้วตามสัดส่วน
ทังนี หากผูถ้ ือหุ ้นไม่ได้รับ การจัดสรรในส่ วนทีซื อเกิน กว่าสิ ท ธิ หรื อ
ได้รั บ การจัด สรรหุ้ น สามัญ ไม่ เ ต็ ม จํา นวน (เฉพาะส่ ว นที เกิ น สิ ท ธิ )
บริ ษทั ฯ จะชําระคืนเงินค่าจองซื อ โดยไม่มีดอกเบียภายใน 10 วันทําการ
นับแต่วนั เสร็ จสิ นการจองซือ
: มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
หรื อ บุค คลที ได้รั บ มอบอํา นาจจากคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ และ/หรื อ
ประธานเจ้าหน้าที บริ หารเป็ นผูม้ ี อาํ นาจดําเนิ น การใดๆ ที จําเป็ นและ
เกี ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิมทุ นในครั งนี อํานาจ
ดังกล่าวรวมถึงกําหนดหรื อแก้ไขเปลียนแปลงรายละเอียดและเงือนไขที
จําเป็ น และ/หรื อเกียวเนื องกับการออกและเสนอขาย และ/หรื อ จัดสรร
หุ้นสามัญเพิมทุนในครังนี ได้ทุกประการภายใต้เงือนไขของกฎหมายที
เกียวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงหลักเกณฑ์การ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน การกําหนดระยะเวลาจองซื อและการชําระเงิน
ค่าหุ้นเพิมทุน เป็ นต้น และให้มีอาํ นาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและ
สมควรอันเกียวเนื องกับการออกเสนอขายและการจัดสรร เพือให้การ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนสําเร็ จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง
การให้ขอ้ มูล ติดต่อ จัดทํา ลงนาม ส่ งมอบ ยืน เอกสารต่างๆ ที จําเป็ น
หรื อเกี ยวข้องกับ การออกและเสนอขาย ต่ อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิ ชย์
และหน่ วยงานอืนๆ ทีเกี ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามัญเพิมทุนของ
บริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมถึงการ
แต่งตังผูร้ ับมอบอํานาจช่วง เป็ นต้น
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4.

5.1

5.2

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

วันกําหนดรายชื อผู้ถือหุ้นเพือสิ ทธิในการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน
บริ ษทั ฯ กําหนดให้วนั ที สิ งหาคม 256 เป็ นวันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ ในการจองซื อ และได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน (Record date) กําหนดการจองซื อและรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุน
ระยะเวลาในการจองซื อและรับชําระเงินค่าหุ ้นสามัญเพิมทุน
บริ ษทั ฯ กําหนดวันจองซื อและรับชําระเงินค่าหุ ้นสามัญเพิมทุน ในวันที 20, 21, 22, และ 2 กันยายน 2564
(รวม 5 วันทําการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.30 น. .
สถานทีรับจองซือและรับชําระเงินค่าจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนและตัวแทนรับจองซือหุ้น
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่ อจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนได้ ณ สถานที ดังนี
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซื อหุ้น”)
/ ชัน อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ (66) 0-2 - - โทรสาร. 0-2694-4420
โดยงดรั บการจองซื อหุ้น สามั ญเพิมทุน ของบริ ษัทฯ ทางไปรษณี ย์ หรื อผ่ านสาขาของธนาคารพาณิชย์ ทัว
ประเทศ
ขันตอนและวิธีการจองซื อและรับชําระเงินค่าหุ ้นสามัญเพิมทุน
5.2.1 วิธีการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน
ก)
กรอกรายละเอียดให้ ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้ อมทังลงลายมื อชื อผูจ้ องซื อ (“ผู้ถือ
หุ้น”) ในใบจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุน ของ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (สิงทีส่งมา
ด้วย ลําดับที 2)
ข)
ถ้า ผู ้ถือ หุ้ น ประสงค์จ ะจองซื อหุ้ น สามัญเพิมทุ น นอกเหนื อ จากสิ ทธิ ที ได้รั บ การจัด สรร
โปรดแจ้งความจํานงจองหุ ้นสามัญเพิมทุนได้ตามความประสงค์ โดยจะต้องจองซื อหุ้น
สามัญนอกเหนือจากสิ ทธิ ทีได้รับมาพร้อมกับการจองซื อหุ ้นสามัญตามสิ ทธิในครังแรกและ
ชําระเงิ นมาพร้ อมกัน รวมทังกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้ อมลง
ลายมือชือผูถ้ ือหุ้น (หากท่านไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นจองเกินสิ ทธิ บริ ษทั ฯจะโอนเงินคืนให้
ตามเลขบัญชีทีท่านระบุไว้ในใบจองสิ ทธิ )
ค)
แนบเอกสารทีใช้ประกอบในการจองซื อหุ้น สามัญเพิมทุน (ตามรายละเอียดทีระบุไว้ใ น
ข้อ 6)
ง)
ชําระเงิ นค่าจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน เต็มจํานวนทีจองซื อ ตามวิธีการชําระเงิน ค่าจองซือ
หุ้นสามัญเพิมทุน (รายละเอียดทีระบุไว้ใน ข้อ 5.2.2) และนําส่ งหลักฐานการชําระเงินและ
ใบจองซื อมา ณ สถานทีรับจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน (ตามรายละเอียดทีระบุไว้ในข้อ 5.2)
ภายในวันและเวลาทีรับจองซื อ (ตามรายละเอียดทีระบุไว้ในข้อ 5.1)
5.2.2 วิธีการชําระเงินค่ าจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน
ผู้ทีตอ้ งการจองหุ้นสามัญเพิมทุน สามารถชําระเงินค่าจองหุ้นสามัญเพิมทุนด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค
เงินสด หรื อผู้ถือหุ้น สามารถโอน เข้าบัญชี

หนา 3/28

บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)

5.2.3

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

“บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ (เพือรับชําระเงินเพิมทุน)” เลขทีบัญชี -3-53534- ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
เงือนไขอืนๆ ในการจองซื อ
ก)
บริ ษทั จะรับจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนด้วย เช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค เงินสด หรื อผูถ้ ือหุ้น สามารถ
โอน เข้าฝากบัญชี “บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์(เพือรับชําระเงินเพิมทุน)” เลขทีบัญชี -3-53534-6
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ธนาคารกสิ กรไทยจํากัด (มหาชน) ได้ ทังนี ในการนําฝาก เช็ ค
แคชเชียร์เช็ค ผูถ้ ือหุ้นต้องนําฝากภายในวันที กันยายน 2564)
ข)
ผูถ้ ือหุ ้นทีจองซือหุ ้นสามัญเพิมทุนและชําระเงินค่าจองซื อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ
ค)
ระบุชือ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้ และเลขทีทะเบียนผูถ้ ือหุ้นทีระบุ
ไว้ในใบรั บรองการจองซื อหุ้ น สามัญเพิมทุ น (สิ งทีส่ ง มาด้วยลําดับ ที 3 )
ง)
หากผูถ้ ือหุ้นทีจองซื อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือหุ้น หรื อมิได้ปฏิบตั ิตามวิธีการชําระเงิน
ค่าจองซื อและดําเนิ นการให้เป็ นไปตามเงือนไข และวิธีการทีกําหนดเพือให้สามารถเรี ยก
เก็บเงินค่าจองซื อได้ทนั ตามกําหนดระยะเวลาจองซื อ หรื อ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงิน
ค่าจองซื อได้ (ไม่ว่าในกรณี ใดๆ ก็ตาม ด้วยเหตุทีมิใช่ความผิดของบริ ษทั ฯ ) ไม่ว่าทังหมด
หรื อ บางส่ วนภายในกําหนดระยะเวลาการจองซื อตามทีกําหนด หรื อ จองซื อด้วยวิธีการอืน
ทีมิได้กาํ หนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ฯ ฉบับนี หรื อ นําส่ ง
เอกสารประกอบการจองซื อไม่ครบถ้วน บริ ษทั ฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุ้นเดิมสละสิ ทธิในการจอง
ซือหุ ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว และบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการไม่จดั สรรหุ ้นสามัญเพิมทุน
ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมรายดังกล่าว
จ)
ในกรณี ที ผู ถ้ ื อหุ ้ น กรอกข้อมู ล ในเอกสารประกอบการจองซื อไม่ ค รบถ้วน ไม่ ชัด เจน
หรื อไม่สัมพันธ์กนั บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการใช้ขอ้ มูลในเอกสารประกอบการจองซื อ
ตามทีเห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน อย่างไรก็ตาม ในกรณี ดงั กล่าว บริ ษทั ฯ มี
สิ ทธิทีจะถือว่าผูถ้ ือหุ้นเดิมสละสิ ทธิ ในการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน และบริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ ในการไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้นเดิมรายดังกล่าว
ฉ)
บริ ษทั ฯ ไม่รับเอกสารการจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนทางไปรษณี ย ์
ช)
ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองการจองซื อหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ผูถ้ ือ
หุ้นเดิมจะต้องเตรี ยมเอกสารประกอบการจองซื อตามจํานวนเลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ทีผูถ้ ือหุ ้น
เดิ มได้รับใบรับรองการจองซื อหุ้น กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื อ 1 ชุด ต่อ 1 เลข
ทะเบียนผูถ้ ื อหุ้นเท่านัน หากผูถ้ ือหุ ้นเดิมจองซื อด้วยเลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้นหมายเลขเดี ยว
โดยรวมสิ ทธิ ทีจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้นเข้า
ด้วยกัน เป็ นรายการเดียวกัน หรื อระบุข้อมูลดังกล่ าวในเอกสารประกอบการจองซื อชุ ด
เดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ้นอาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนไม่ครบตามสิ ทธิ ทงหมดที
ั
มี ต ามเลข
ทะเบียนผูถ้ ื อหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน และบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิมทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นตามทีเห็นสมควร หรื อไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นราย
ดังกล่าว
ซ)
ผูถ้ ือหุ ้นจะเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี)
หนา 4/28

บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

ฌ)

6.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ในการเปลียนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื อและการชําระเงินค่า
จองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน เงือนไขอืนๆ ในการจองซื อ ตามความเหมาะสม ในกรณี ทีเกิด
ปัญหา อุปสรรค หรื อ ข้อจํากัดในการดําเนินงาน ทังนี เพือให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซือ
หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั
เอกสารทีใช้ ประกอบในการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน
6.1
ใบจองซื อหุน้ เพิมทุนของ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
6.2
หลักฐานการชําระเงิน ได้แก่ ใบนําฝากชําระเงินค่าสิ นค้าและบริ การ พร้อมทังระบุ ชือ - นามสกุล
เบอร์ โทรศัพท์ ทีสามารถติดต่อได้ ไว้ดา้ นหลังของหลักฐานการชําระเงิน
6.3
ใบรับรองการจองซื อหุน้ สามัญเพิมทุน (เอกสารแจ้งสิ ทธิการจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุน ทีออกโดย
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด)
6.4
สําเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ ธนาคารกรุ งเทพ, ธนาคารไทยพาณิ ชย์, ธนาคารกสิ กรไทย หรื อ
ธนาคารกรุ งไทย (กรณีจองเกินสิทธิ)
6.5
เอกสารประกอบการแสดงตน
 บุคคลธรรมดาสั ญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาบัตรข้าราชการ
หรื อ สํา เนาบัต รพนัก งานรั ฐ วิ สาหกิ จ ที ยัง ไม่ ห มดอายุ หรื อ สํา เนาทะเบี ยนบ้า นที มี เ ลข
ประจําตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณี ทีมีการเปลียนชือ / ชือสกุล
ซึ งทําให้ ชื อ / ชื อสกุล ไม่ต รงกับชื อผูถ้ ื อหุ ้ น ทีปรากฏในสมุด ทะเบี ยนผูถ้ ือหุ้น ณ วัน ที
สิงหาคม
หรื อ ในใบรับรองสิ ทธิการจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุน ให้แนบเอกสาร ทีออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลียน ชือ / ชือสกุล เป็ นต้น)
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สําเนาใบต่างด้าว หรื อ สําเนาหนังสื อเดินทางพร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง
 นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสื อรั บรองทีออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์
อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื อ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจ ลงนามของนิติ
บุค คลนัน และประทับ ตราสํา คัญ ของนิ ติ บุค คล (ถ้า มี ) พร้ อ มแนบสํ า เนาบัต รประจํา ตัว
ประชาชน หรื อ สําเนาหนังสื อเดิน ทาง (แล้วแต่กรณี ) ของผูม้ ี อาํ นาจลงนามของนิ ติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
 นิติบุคคลจดทะเบียนในต่ างประเทศ : สําเนาหนังสื อสําคัญแสดงการจัดตังนิติบุคคลทีออก
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามของนิติ
บุค คลนัน และประทับตราสําคัญ ของนิ ติบุค คล (ถ้ามี) พร้อมแนบ ใบต่ างด้าว หรื อ สําเนา
หนังสื อเดินทางของผูม้ ีอาํ นาจลงนามทีได้รับรองสําเนาเอกสารทียังไม่หมดอายุ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง กระทําการแทนนิติบุคคล ซึ งลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ทังนี เอกสาร
ทังหมดต้องได้รับการลงลายมือชือโดยเจ้าหน้าทีโนตารี พับลิค (Notary Public) และรับรอง
โดยสถานกงสุ ลไทย
6.6
หนังสื อมอบอํานาจให้กระทําการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณี มอบหมายให้ผรู ้ ับมอบ
อํานาจมากระทําการแทน) พร้อมสําเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผูถ้ ื อหุ ้น และผูร้ ั บมอบ
อํานาจซึงลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

การยืนเอกสารการจองซื อหุ้นเพิมทุน
สถานที ยื นเอกสาร ตามรายละเอี ย ดที ระบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 5.2 และในวัน เวลา ตามรายละเอี ย ดที ระบุ ไ ว้
ในข้ อ 5.1
การคืนเงินค่าจองซื อหุ้นให้ แก่ ผ้ถู ือหุ้นในกรณีทีได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวน
ในกรณีทีผูถ้ ือหุ้นจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนนอกเหนือจากสิ ทธิทีได้รับจัดสรร ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนใน
ส่วนทีจองนอกเหนือจากสิ ทธิทีได้รับจัดสรร หรื อ ได้รับจัดสรรหุ้นไม่ครบเต็มจํานวนหุ ้นทีจองซืออันเนืองจาก
มีจาํ นวนหุ ้นทีประสงค์จองซื อมากกว่าจํานวนหุ้นทีเหลือ บริ ษทั ฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีทีท่านระบุไว้ในเอกสาร
ใบจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนภายใน 10 วัน นับจากสิ นสุ ดระยะเวลาการจองซื อหุ ้น ให้กบั ผูถ้ ือหุ้น
หลักฐานการรับจองซื อหุ้น
บริ ษทั ฯ จะออกหลักฐานการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนตามสิ ทธิและการจองซือนอกเหนือจากสิ ทธิ ทีได้รับจัดสรร
ไว้เป็ นหลักฐานให้แก่ผถู ้ ือหุ้นการจองซื อหุ ้นสามัญเพิมทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือบริ ษทั ฯ ได้รับชําระเงินค่าจองซื อ
หุ้นเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว
ข้ อมูลสํ าคัญอืนๆ
10.1 ชือผูถ้ ือหุ้นทีได้ทาํ การจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนและชื อเจ้าของบัญชีซือขายหลักทรัพย์จะต้องเป็ นชือ
เดียวกัน หากเป็ น เลขที บัญชี ซือขายหลักทรัพย์ของบุคคลอื น หุ ้นจะไม่สามารถนํา เข้าบัญชีได้ ใน
กรณี ดงั กล่าวบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยออกหุ ้นไว้ในชื อ “บริ ษทั ศูนย์รับ
ฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และนําหุ ้นสามัญเพิมทุนเข้าฝากไว้กับ ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยจะนําเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ซึ งอาจ
ทําให้ผถู ้ ือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิมทุนทีได้รับจัดสรรได้ในวันทําการแรกของการซือขายหุ้นสามัญ
เพิมทุนดังกล่าว
10.2 โปรดระบุ รหัสโบรกเกอร์ (Broker) ทีผูถ้ ือหุ้นประสงค์จะนําหุ้นเข้าบัญชีให้ถูกต้อง หากไม่ถูกต้องจะ
ทําให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบัญชีซือขายหลักทรัพย์ได้ ซึ งบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใน
การติดตามหุ้นคืน หรื ออาจสู ญหาย ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นกรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้วน บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ท ธิ ในการส่ งมอบหุ้น ดัง กล่ าว โดยออกหุ้น ไว้ใ นชื อ “บริ ษ ทั ศู น ย์รั บฝากหลัก ทรั พย์
(ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และนําหุ้นสามัญเพิ มทุ นเข้าฝากไว้กับ ศูน ย์รั บฝากหลัก ทรั พย์
(ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิ กเลขที 600 ซึงอาจทําให้ผถู ้ ือ
หุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิมทุนทีได้รับจัดสรรได้ในวันทําการแรกของการซื อขายหุ ้นสามัญเพิม
ทุนดังกล่าว
วัตถุประสงค์ ของการเพิมทุนและการใช้ เงินทุนส่ วนทีเพิม
11.1 ชําระหนีสิ นประมาณ . ล้านบาท
11.2 เงินทุนหมุนเวียน . ล้านบาท เพือนํามาใช้หมุนเวียนในอีก เดือนข้างหน้า
11.3 เงินเพิมทุนประมาณ . ล้านบาท บริ ษทั จะนําไปใช้สาํ หรับการขยายธุรกิจในอนาคต
ประโยชน์ทีบริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิมทุน
. การเพิมทุนจะช่วยเพิมสภาพคล่องทางการเงินให้กบั บริ ษทั และทําให้โครงสร้างทางการเงิ นมี
ความมันคงยิงขึน
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สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

. การเพิมทุนดังกล่าวจะช่วยเสริ มในด้านการประกอบธุรกิจ ทังสําหรับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ทํา
ให้มีความพร้อมด้านการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในอนาคต
13.

ประโยชน์ทีผู้ถือหุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพิมทุน
เงินทีบริ ษทั ฯ ได้รับจากการเพิมทุน จะทําให้บริ ษทั ฯ มีเงินทีจะปรับปรุ งพัฒนา และขยายธุรกิจ เพือสร้างผลการ
ดําเนินงานทีดี ซึงส่งผลดีต่อมูลค่าบริ ษทั ฯ และมูลค่าหุน้ ของบริษทั ฯ นอกจากนีหากบริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิเป็ น
บวกผูถ้ ือหุ ้นอาจจะได้รับผลตอบแทนในรู ปเงินปันผลตามข้อกําหนดของบริ ษทั ฯ ในอนาคต

14.

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
นโยบายเงินปันผล บริ ษทั ฯ มีนโยบายปันผลไม่เกินร้อยละ ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั อาจกําหนดให้การจ่ายปันผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราทีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึนอยู่กบั ความจําเป็ นในการ
ใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอืนๆ ทีเกียวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั

15.

รายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญเพิมทุน
- ไม่มี -
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ส่ วนที 2

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

ข้ อมูลเบืองต้ นของบริ ษทั จดทะเบียน

1.

ความเป็ นมาและการเปลียนแปลงทีสํ าคัญ
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ” หรื อ “THL”) จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2524 ดําเนินธุรกิจเหมืองแร่ และพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ประกอบด้วยบริ ษทั ย่อยทังหมด
4 บริ ษทั ประกอบด้วย :(1) ชือบริ ษทั
ทีตังสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประะเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
ผูถ้ ือหุ้น
(2) ชือบริ ษทั
ทีตังสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
ผูถ้ ือหุ้น
(3) ชือบริ ษทั
ทีตังสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
ผูถ้ ือหุ้น

บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จํากัด
ชัน 7 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร1 252/11 ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320 ประเทศไทย
+66 (0)2 695 4912-28
+66 (0)2 695 4901
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
211,927,200 บาท หุ้นสามัญ 2,119,272 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
211,927,200 บาท หุ้นสามัญ 2,119,272 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท
94.99% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
บริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จํากัด
ชัน 7 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร1 252/11 ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กรุ งเทพฯ 10320 ประเทศไทย
+66 (0)2 695 4912-28
+66 (0)2 695 4901
เหมืองแร่ดีบุกในทะเล
105,461,600 บาท หุ้นสามัญ 1,054,616 หุ ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
105,461,600 บาท หุ้นสามัญ 1,054,616 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท
99.99% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
บริ ษทั แคปริ คอร์ น ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด
ถนนปฏิพทั ธิ ตําบลตลาดเหนือ
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
076-212355
076-212355
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
315,000,000 บาท หุ้นสามัญ 3,150,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท
315,000,000 บาท หุ้นสามัญ 3,150,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท
99.90% ถือโดย บ.สกายคลิฟฟ์
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(4) ชือบริ ษทั
ทีตังสํานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
ผูถ้ ือหุ้น
(5) ชือบริ ษทั
ทีตังสํานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแล้ว
ผูถ้ ือหุ้น

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

THL MYANMAR Co., Ltd.
No.29/326, Pan Chan (6)street, Ward (2), ShwePyi Thar Township,
Yangon, Myanmar
เหมืองแร่และพลังงาน
1,000,000USD หุ้นสามัญ ,000, หุ ้น มูลค่าหุ้นละ USD
100,000 USD หุ้นสามัญ , หุ ้น มูลค่าหุ้นละ USD
. % ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
บริ ษทั เพียวเนอร์จี จํากัด
ชัน อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร
/ ถนนรัชดาภิเษก
ห้วยขวางกรุ งเทพฯ
ประเทศไทย
+66 (0)2 695 4912-28
+66 (0) 2 694 4420
ลงทุนในธุรกิจพลังงาน
5,000, บาท หุ้นสามัญ , หุ้น มูลค่าหุ ้นละ บาท
5,000, บาท หุ้นสามัญ , หุ้น มูลค่าหุ ้นละ บาท
. % ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
. % ถือโดย บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จํากัด
. % ถือโดย บริ ษทั แคปริ คอร์ น ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด

พัฒนาการและการเปลียนแปลงทีสํ าคัญช่ วง 3 ปี ทีผ่ านมา (พ.ศ. 2561 – 2563)
กุมภาพันธ์

:

เมือวันที กุมภาพันธ์
บริ ษทั ฯ ได้เริ มลงทุนก่อสร้างโรงแต่งแร่ ที อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
โดยโครงการก่อสร้างโรงแต่งแร่ มีวตั ถุประสงค์ในการติดตังเครื องจักรเพือสกัดแยกแร่
โลหะ เพือทําให้โลหะมีความบริ สุทธิ ขึน นอกจากนียังทําให้เกิดแร่ พลอยได้อนั จะทําให้
บริ ษทั ฯมีรายได้เพิมขึนในอนาคต
เมือวันที กุมภาพันธ์
บริ ษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ในเครื อทุ่งคา
ฮาเบอร์ ได้เข้าทํารายการซื อหุ้น ของบริ ษทั สวัสดี เอ็น เนอร์ ยี โฮลดิง จํากัด ซึ งประกอบ
ธุรกิจทีปรึ กษาเกียวกับระบบพลังงานทดแทน การก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และ
เป็ นผูไ้ ด้รับสิ ทธิการเข้าทําสัญญาซื อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้าฝ่ ายจําหน่ าย ในโครงการผลิต
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ กําลังการผลิต เมกะวัตต์
เมือวันที กุมภาพันธ์
บริ ษทั สวัสดี เอ็นเนอร์ยี โฮลดิง จํากัด ได้ลงนามสัญญาซื อ
ขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เพือขายกระแสไฟฟ้าทีผลิตได้ทงหมด
ั
จากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดชุมพร ซึ งมีขนาดกําลังการผลิต เมกะ
วัตต์ ให้แก่ กฟภ.
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กรกฏาคม

สิ งหาคม

:

ธันวาคม

เมือวันที กรกฎาคม
บริ ษทั ฯ ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน จากสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
(BOI)
สําหรับโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิต เมกะวัตต์ ทีจังหวัดชุมพร ประเภท . . . กิจการผลิต
ไฟฟ้าหรื อพลังงานไฟฟ้าและไอนําจากพลังงานหมุนเวียน

:

พฤศจิกายน

:

:

กุมภาพันธ์

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

เมือวันที สิ งหาคม
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนจัดตังบริ ษทั THL Myanmar Co.,Ltd.
โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ร้อยละ ทุนจดทะเบียน ล้าน USD โดยมีวตั ถุประสงค์เพือทํา
การสํารวจและประกอบธุรกิจเหมืองแร่ และพลังงานในประเทศพม่า
บริ ษทั ฯ ได้ขยายการดําเนินงานไปยังธุรกิจเหมืองแร่ โดยรับบริ หารการผลิตแร่ แมงกานีส
โดยเมือวันที พฤศจิกายน
บริ ษทั ชลสิ น จํากัด ได้ลงนามสัญญารับจ้างผลิตแร่
แมงกานีส ทีจังหวัดเชียงใหม่กบั บริ ษทั แห่งหนึงซึ งเป็ นบริ ษทั เจ้าของประทานบัตร
เมือวันที ธันวาคม
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกําลังการผลิต เมกะวัตต์ ที
จังหวัดชุมพร ได้เริ มจําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิ ชย์ (Commercial Operation Date: COD) ให้แก่
กฟภ.

:

เมือวันที กุมภาพันธ์
บริ ษทั ฯ ได้ขยายการลงทุนในธุรกิจเหมือง โดยการเข้าซื อหุ ้น
ร้อยละ ในบริ ษทั Royal Carats Gems ซึงเป็ นผูป้ ระกอบกิจการเหมืองแร่ทองคํา ตังอยูท่ ี
ประเทศสาธารณรัฐแซมเบีย

มิถุนายน

:

ในวันที มิถนุ ายน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ได้จาํ หน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ทีเอช
แอลพาวเวอร์ จํากัด และจําหน่ายเงินลงทุนบางส่วนในบริ ษทั Royal Carats Gems Limited
จํานวน , หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ ของทุนจดทะเบียน

สิ งหาคม

:

บริ ษทั ฯได้จดั ตังบริ ษทั ย่อย บริ ษทั เพียวเนอร์จี จํากัด เพือประกอบธุรกิจพลังงาน

กันยายน

:

บริ ษ ทั ย่อย เพียวเนอร์ จี ได้เข้าลงทุ น ในบริ ษ ทั คลี น แพลนนิ ง จํากัด ซึ งประกอบธุ รกิ จ
บริ หารและกําจัดขยะและสิ งปฏิกูลทุกชนิด รวมทังยังได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
ภายใต้โครงการ ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะชุมชน ทีอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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2.

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรัพยากรสมุทร
จํากัด

บริ ษทั ชลสิ น จํากัด

THL Myanmar

บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จํากัด

บริ ษทั 89 แคปริ คอร์ น
ดิเวลลอปเมนท์ จํากัด
หมายเหตุ:

หมายถึง

บริษัทย่อย

หมายถึง

บริษัททีเข้ าร่ วมลงทุน

บริ ษทั เพียวเนอร์ จี จํากัด

บริ ษทั คลีนแพลนนิง จํากัด
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สิ่งที่สง มาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

3.

โครงสร้ างรายได้
โครงสร้างรายได้ตามทีปรากฏในงบการเงินรวม โดยจําแนกตามกลุ่มธุรกิจในระยะ ปี ทีผ่านมา แสดงได้ดงั นี
ตารางที 3.1: แสดงโครงสร้ างรายได้
(หน่วย : บาท)
ปี
ปี
ปี
รายได้
-รายได้จากการขายหินแอนดีไซต์
102,844,761.59
102,250,578.65 57,668,029.12
-รายได้จากการขายสินแร่
36,145,976.23
61,231,387.86 21,538,908.75
-รายได้ค่าบริ การรับจ้างขุดเหมืองในต่างประเทศ
190,501,740.00
210,291,550.00 246,038,450.00
-รายได้บริ การรับจ้างขุดเหมืองในประเทศ
10,096,600.00
45,235,800.00
-รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
5,544,500.00
19,835,000.00
5,194,500.00
-รายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
27,055,545.60 15,966,400.80
-รายได้จากการให้บริ การระบบกรองนําประปา
1,813,084.11
-รายได้อนๆ
ื
6,482,550.59
23,566,028.96 49,588,881.99
รวมรายได้
351,616,128.41
491,278,975.18 395,995,170.66
ต้นทุน
-ต้นทุนจากการขายหินแอนดีไซต์
71,057,659.78
87,982,742.69 35,129,755.36
-ต้นทุนการขายสินแร่
21,216,132.89
41,479,896.32
9,718,339.78
- ต้ น ทุ น ค่ า บ ริ ก า รรั บ จ้ า ง ขุ ด - เ ห มื อ ง ใ น
96,928,651.95
90,746,003.88 85,249,167.91
ต่างประเทศ
-ต้นทุนค่าบริ การรับจ้างขุด-เหมืองในประเทศ
3,231,586.93
15,122,433.86
-ต้นทุนจากการขายอสังหาริ มทรัพย์
5,514,864.75
15,332,041.69
4,962,172.21
-ต้นทุนจากการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
15,085,871.54
7,925,683.19
-ต้นทุนจากการให้บริ การระบบกรองนําประปา
726,922.56
-ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่า
- 17,686,903.63
ซือทีดิน
ต้นทุนสู ญเปล่า
4,931,791.77
ค่าใช้จ่ายในการขาย/ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
4,373,836.82
3,305,736.26
2,673,789.02
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
107,189,409.13
113,317,546.92 109,659,200.58
ต้นทุนทางการเงิน
317,144.18
7,962,092.30
7,862,312.17
รวมค่าใช้จ่าย
309,829,286.43
391,061,288.02 285,799,115.62
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
41,786,841.98
100,217,687.16 110,196,055.04
ภาษีเงินได้
(19,493,240.01) (26,076,394.02)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
41,786,841.98
80,724,447.15 84,119,661.02
กําไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
43,375,107.47
76,097,907.98 80,411,292.86
กําไร (ขาดทุน) ส่ วนทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
(1,588,265.49)
4,626,539.17
3,708,368.16
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(หน่วย : บาท)
ปี
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ จากการดําเนินงาน (ส่ วนทีเป็ น
36,892,556.88
ของบริ ษทั ใหญ่)
3.1
ธุรกิจของบริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (THL)

ปี
52,531,879.02

ปี
30,822,410.87

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท
ลักษณะธุรกิจ : ธุรกิจเหมืองหินแอนดีไซต์ และให้บริการทําเหมืองแร่
เหมืองหินแอนดีไซต์
เหมื องหิ นแอนดีไซต์ของ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ตังอยู่ที อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ห่ างจาก
กรุ งเทพฯ ราว กิโลเมตร อยูห่ ่างจากสถานีรถไฟแก่งคอย กิโลเมตร บริ เวณเหมืองหินมีพืนทีรวมประมาณ ไร่
รวมทังมีพืนทีโรงโม่หิน พืนทีสํานักงาน บ้านพักพนักงาน โรงซ่อมบํารุ ง และพืนทีสําหรั บกองผลิตภัณฑ์หินประเภท
ต่างๆ โดยมีปริ มาณหิ นสํารองทีสามารถทําเหมืองได้ในเขตประทานบัตรเลขที
/
ทําได้ . ล้านตัน ส่ วน
ประทานบัตรเลขที
/
ทําได้ . ล้านตัน โดยปัจจุบนั มีกาํ ลังการผลิตปี ละประมาณ , ตัน
1)

พืนที

สถานะ

หมายเลขประทานบัตร
28676/15268

ไร่
88

งาน
3

ตารางวา
81

หมดอายุ
พ.ค.2552

ขันตอนการต่ออายุฯ

28675/15632

154

2

67

ม.ค.2560

ขันตอนการต่ออายุฯ

บริ ษทั ฯ มีการทําเหมืองหินแอนดีไซด์ภายใต้ประทานบัตร แปลง ได้แก่ ประทานบัตรเลขที
/
ซึง
ได้รับอนุ ญาตต่ออายุประทานบัตรจนถึงวันที พฤษภาคม
และประทานบัตรเลขที
/
ซึ งอยู่ระหว่าง
การดําเนินการต่ออายุ โดยปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีหินทีอยูใ่ นครอบครองทีจะสามารถนํามาผลิตให้กบั ลูกค้าได้อย่างต่อเนือง
โดยหลังจากที มี การยืนต่ออายุป ระทานบัต รไว้ถู กต้องเป็ นการสร้ างความมันใจในการเสนอขาย
ผลิ ตภัณฑ์หิน ชนิดต่างๆ ให้กบั ลูกค้ารายใหญ่และรายย่อยได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ รวมถึ งโครงการก่ อสร้ าง
รถไฟทางคู่ หลายเส้นทางในพืนทีใกล้เคียงโรงโม่ ทําให้ในปี ทีผ่านมายอดขายเพิมขึนจากปี ก่อนมากทังนีบริ ษทั ได้มีการ
วางแผนและประเมินแนวโน้มด้านความต้องการของตลาดเพือพิจารณาเพิมกําลังการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการ
รวมทังกําหนดราคาขายทีเหมาะสมเพือสร้างผลตอบแทนทีดีให้กบั บริ ษทั
สําหรับประทานบัตรเลขที
/
ปั จจุบ ันบริ ษทั ได้จ ัดทํารายการทีเกี ยวข้องยืนให้กับกรม
อุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ เพือพิจารณาขออนุมตั ิตามขันตอนต่อไป
ธุรกิจรับจ้ างขุดเหมืองและผลิตแร่ ดีบุก
บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญารับจ้างขุดเหมืองและผลิตแร่ ดีบุกให้กบั บริ ษ ทั Ngwe Kabar Myanmar Co.,Ltd ผู ้
เป็ นเจ้าของประทานบัตรเหมืองแร่ ดีบุกโดยมีระยะเวลาสัญญารับจ้าง อยูท่ ี ปี นับตังแต่วนั ที กุมภาพันธ์
พืนทีเหมืองของผูว้ ่าจ้างตังอยู่ในเขตพืนที เมืองมะริ ด รัฐตะนิ นทายี (ตะนาวศรี ) สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์
ประกอบไปด้วยพืนที แปลงประทานบัตร คิดเป็ นพืนทีทังหมด . Acres ( . ตารางกิโลเมตร) มีอายุประทาน
บัตรตังแต่วนั ที พฤษภาคม
และสิ นอายุในวันที พฤษภาคม
โดยขณะนีได้มีการดําเนิ นการต่ออายุประทาน
บัตรแล้ว
สําหรับสถานะโครงการในปัจจุบนั ได้ดาํ เนินการผลิตแร่ ดีบุกโดยอาศัยกระบวนการในหัวข้อ . . (ก)เป็ นที
เรี ยบร้อย ซึ งปัจจุบนั มีสายการผลิตทังหมด สายการผลิต
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ธุรกิจรับจ้างผลิตเหมืองแมงกานีส
บริ ษ ทั ได้ลงนามในสัญญารับ จ้างทําเหมืองและผลิต แร่ แมงกานี สให้กับบริ ษทั เมย์ พลัส
จํากัด ผูเ้ ป็ น
เจ้าของประทานบัตรเหมืองแร่ แมงกานีส โดยมีระยะเวลาสัญญารับจ้าง อยู่ที ปี เดือน นับตังแต่วนั ที พฤศจิกายน
เหมืองแมงกานีส มีพืนทีอยู่ในประทานบัตรที
/
ตังอยู่ในเขตพืนที ตําลอินทขิล อําเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ เนือทีทังหมดจํานวน ไร่ งาน ตารางวา คิดเป็ นพืนทีทังหมด , ตารางเมตร
ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เหมืองหินแอนดีไซต์
หินแอนดีไซต์ เป็ นหินอัคนีชนิดหินภูเขาไฟ (Volcanic Rock) มีองค์ประกอบทางเคมีในช่วงกลาง (Intermediate
Igneous Rock) และมีส่วนประกอบทีเป็ นซิ ลิกาอยูร่ ะหว่าง % ถึง % ส่วนทีเหลือเป็ นแร่ เฟลด์สปาร์ ควอตซ์ และแร่
ประกอบหินอืนๆ อีกเล็กน้อย ดังนัน หินแอนดีไซต์จึงมีคุณสมบัติเด่น คือ ความแกร่ ง ความคงทนต่อการถูกบดอัด และ
คงทนต่อการผุพงั โดยกระบวนการทางธรรมชาติสูง
บริ ษทั ได้ว่าจ้างบริ ษทั ชลสิ น จํากัด ซึงทางบริ ษทั ถือหุ้นอยูร่ ้อยละ 3.67 ดําเนินการบดย่อยหินมาตังแต่เดือน
มิถุนายน
ปั จจุบนั เหมืองหินมีกาํ ลังการผลิตประมาณ , ตันต่อเดือน โดยมีอตั ราส่วนของหินขนาดต่างๆ ทีผลิต
ตามการปรับแต่งเครื องโม่ และตะแกรงคัดขนาด โดยสามารถปรับเปลียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบนั ได้แก่ หินโรยทางรถไฟ (Ballast) หินขนาด / นิว (Well Grade) หิ นขนาด / นิว (Coarse Dust)
หินฝุ่ น (Fine Dust) และหินคลุก (Road Base) เพือทําหมอนคอนกรี ต และหมอนรองรางรถไฟ นอกจากนียังมีผลิตภัณฑ์
อืนๆได้แก่ เศษหินปนดิน (Dirt) และหิ นก้อนขนาดใหญ่กว่า มม (Primary) สร้างรายได้อีกส่วนหนึงด้วย
ธุรกิจรับจ้างขุดเหมืองและผลิตแร่ ดีบุก
แหล่ งแร่ ดี บุ กที สะสมตัว ในพื นทีเขตประทานบัตร มี ท ังแบบแหล่ งปฐมภูมิ (Primary) และแหล่ ง ทุ ติ ยภูมิ
(Secondary, placer) โดยแหล่งปฐมภูมิ(Primary) : ดีบุกจะเกิดอยู่ในหิ นเพกมาไทต์ ประกอบไปด้วยผลึกแร่ ขนาดใหญ่
เชือมต่อกัน ขนาดผลึกส่วนมาจะใหญกว่า . เซ็นติเมตร นอกสายเพกมาไทต์จะให้แร่ ดีบุกแล้วยังให้แร่ แทนทาไลต์ และ
โคลัมไบต์ อีกด้วย
แหล่งทุติยภูมิ(Secondary, placer) : แหล่งสะสมแร่ แบบทุติยภูมิเป็ นแหล่งผลิตแร่ หลักในช่วงแรกของการเปิ ด
เหมือง ซึ งสามารถพบแร่ ได้ตามแหล่งสะสมในรู ปแบบต่างๆ เช่น แบบเศษหิ น ที ตกลงมาสะสมตัวกับบริ เวณเชิ งเขา
(Colluvium) หรื อตะกอนทีไหลมารวมตัวและสะสมกันตามริ มแม่นาํ (Placer)
ทังนี บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ได้รับการว่าจ้าง จากบริษทั Ngwe Kabar Myanmar Co.,Ltd ในอัตรา
การผลิตถัวเฉลียประมาณเดือนละ ตันโดยขอบเขตความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ เริ มตังแต่การดูแลเรื องงานเปิ ดหน้า
ดิน เพือนําแร่ ใส่รถบรรทุก ไปยังโรงผลิตไปจนถึงการได้มาซึ งแร่ดีบุกพร้อมขาย
ธุรกิจรับจ้างผลิตเหมืองแมงกานีส
กระบวนการเกิดแร่ แมงกานีส เกิดจากการทีนําแร่ ร้อนทีมีโลหะแมงกานีสและเหล็กเป็ นส่วนผสมได้เข้าไป
แทนทีส่วนประกอบภายในเนือหินดินดานเดิม (replacement) หรื อนําแร่ ร้อนลักษณะเดียวกันเกิดการสะสมตัวไปพร้อม
กับชันหินดินดาน (precipitation) ภายหลังจึงเกิดการแตกหัก ผุพงั ในชันแร่ และถูกพัดพามาสะสมตัวใหม่อย่างรวดเร็ว
เกิดเป็ นแหล่งแร่ แบบทุติยภูมิ ในพืนทีแหล่งแร่ ปัจจุบนั ส่วนประกอบทางกายภาพในก้อนแร่โดยเฉลีย ประกอบไปด้วย
เนือหินดินดาน ร้อยละ และเนือแมงกานีส-แร่ เหล็ก ร้อยละ ในบางบริ เวณชันแร่ นีอาจจะพบชันดินลูกรังปนแร่
แมงกานีส-แร่ เหล็กทรงมนอยูใ่ ต้ชนแร่
ั เกิดร่ วมด้วย โดยมีความหนาของชันลูกรังประมาณ - เซนติเมตร
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ซึงปัจจุบนั ได้รับจ้างดําเนินการผลิตแร่ แมงกานีส จาก บริ ษทั เมย์พลัส
จํากัด โดยผลิตภัณฑ์ทีผลิตในปัจจุบนั ได้แก่
แร่ แมงกานีส ขนาด . - . มิลลิเมตร, . - . มิลลิเมตร, . - . มิลลิเมตรและ . - . มิลลิเมตร โดยมีกาํ ลังผลิตรวม
ของทัง ผลิตภัณฑ์ อยูท่ ี - , ตันต่อเดือน
2) ตลาดและภาวะการณ์ แข่งขัน
เหมืองหินแอนดีไซต์
เหมืองหิ นแอนดีไซต์ของบริ ษทั เป็ นแหล่งผลิตหินคุณภาพดี เหมาะสําหรับงานก่อสร้างทีต้องการความแกร่ ง
และความทนทานเป็ นพิเศษ ดังนันเหมืองหินของบริ ษทั จึงเป็ นหนึงในผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายหินทีสําคัญในภาคกลางของ
ประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั สามารถนําไปใช้ในงานก่อสร้าง งานปูพืนผิวถนนประเภทงาน Modified Asphalt
Concrete และงานต่างๆ เกียวกับทางรถไฟ เช่น หินโรยทาง และหินทําหมอนคอนกรี ต ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ผลิตตาม
มาตรฐานและข้อกําหนดต่างๆ ซึงกําหนดโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ทังนีหินของบริ ษทั มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับข้อกําหนดของกรมทางหลวง
และการรถไฟฯ
โดยในปี นี เป็ นช่วงที กําลังดําเนิ นงานก่อสร้างทางด่วน โครงการทางหลวงสายหลักของกรมทางหลวงทีกําลังจะเริ ม
ดําเนิ นงาน ซึ งมีความต้องการใช้หินประเภทหิ น / นิว และหินปูพืนถนน / นิวเป็ นวัตถุดิบหลัก และโครงการระยะ
ยาวของการรถไฟแห่งประเทศไทยคือโครงการรถไฟรางคู่ในเขตพืนทีภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
รวมทังการซ่ อมแซมทางรถไฟใกล้เ คียงในพืนที โดยโครงการดังกล่ าวมี ค วามต้องการใช้หิ น สําหรั บ โรยทางรถไฟ
(Ballast) จํานวนมาก และดําเนินการต่อเนื องประมาณ ปี จากนี ไป ดังนันการผลิตเปิ ดหน้าเหมืองบ่อเหมืองขยายใหญ่
และลึกขึน ทําให้สามารถตอบสนองสิ นค้าต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ และหากพิจารณาจากคุณภาพหิน
และทีตังของเหมืองหินแล้ว บริ ษทั มีความได้เปรี ยบเชิงแข่งขันสู ง ทังในด้านการขนส่งและคุณภาพหินทีได้ตามมาตรฐาน
หินแอนดีไซต์ของบริ ษทั มีขอ้ ได้เปรี ยบทางการตลาดหลายประการ คือ ในเรื องของต้นทุนค่าขนส่ง เนืองจาก
ทีตังของเหมืองหินอยู่ไม่ห่างจากกรุ งเทพฯ และเหมืองหิ นยังตังอยู่ระหว่างพืนทีในส่ วนทีจะขยายและพัฒนาเป็ นแหล่ง
อุตสาหกรรม ทังทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุ งเทพฯ ทังนีในบริ เวณใกล้เคียงยังมีผผู้ ลิตอีกราย
อยูท่ ีอําเภอวิหารแดง แต่เป็ นการผลิตสําหรับใช้ภายในโครงการของตนเองเป็ นส่วนใหญ่
หินทีมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานข้อกําหนดของการรถไฟแห่ งประเทศไทย เช่น หิ นแอนดีไซต์ มีอยู่ไม่
มากนักในพืนทีภาคกลาง สําหรับคู่แข่งรายอืนนัน มีหินประเภทหินอัคนีจาํ พวกไดโอไรต์ แกรนิต และหินบะซอล์ท แต่
หิ น ปูนไม่มีคุณสมบัติดงั กล่าว และหิน ปูพืนถนนชนิดแอนดีไซต์ของบริ ษทั ได้รับการทดสอบแล้วว่า มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อกําหนดและเหมาะสมกับงานพืนผิวถนนโดยกรมทางหลวงด้วย เมือโอกาสทางธุรกิจดีขึน เหมืองเตรี ยมแผนทีจะ
ปรับเพิมกําลังการผลิตให้สูงขึนตามความต้องการของตลาดในอนาคต
ธุรกิจรับจ้ างขุดเหมืองและผลิตแร่ ดีบุก
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด(มหาชน) ซึ งเป็ นบริ ษทั ทีมีความเชียวชาญและประสบการณ์ความสามารถ และความ
น่าเชือถือในการทําเหมืองมากกว่า ปี ได้ลงนามทําสัญญาการรับจ้างผลิตแร่กบั บริ ษทั Ngwe Kabar Myanmar Co.,Ltd
เป็ นระยะเวลา ปี โดยมีการเลือกใช้เครื องจักร อีกทังยังมีการออกแบบกระบวนการผลิตทีมีคุณภาพและเป็ นมาตรฐาน
ให้กบั ผูว้ ่าจ้าง แต่ทว่ากระบวนการผลิตแร่ ดีบุกนันเป็ นกระบวนการทีมีความซับซ้อนผลิต เนืองจากการผลิตแร่ จะต้องมี
การตังค่าและปรับจูนระบบเครื องจักรให้เข้ากับลักษณะของแร่ ในแต่ละพืนที ดังนันแม้จะเป็ นการทําเหมืองแร่ ชนิ ดแร่
เดียวกันแต่กระบวนการผลิตเพือให้ได้มาซึ งแร่ ในแต่ละพืนทีจะแตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพของแร่ ดังนันผู ้
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ประกอบธุ รกิ จการรับ จ้างทําเหมื องและผลิต แร่ ดีบุกจึงจําเป็ นต้องใช้บุคคลากรที มี ความรู ้ ความสามารถ และมี ความ
เชี ยวชาญเฉพาะด้าน ในการออกแบบกระบวนการและเลือกเครื องจักรทีใช้ในการผลิตซี งจะเห็นได้ว่ามีผปู้ ระกอบธุรกิจ
ประเภทนีน้อยราย เนืองจากทรัพยากรบุคคลทีมีคุณภาพมีอยูอ่ ย่างจํากัด
ธุรกิจรับจ้างผลิตเหมืองแมงกานีส
ธุ รกิ จการรั บจ้างทําเหมืองและผลิตแร่ แมงกานี สนันจําเป็ นต้องใช้บุคคลากรทีมี ความรู ้ ความสามารถ และมี
ความเชียวชาญเฉพาะด้าน ในการออกแบบกระบวนการและเลือกเครื องจักรทีใช้ในการ จึงจะเห็นได้ว่ามีผปู ้ ระกอบธุรกิจ
ประเภทนีน้อยราย เนื องจากทรัพยากรบุคคลทีมีคุณภาพมีอยู่อย่างจํากัด ทังนีบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด(มหาชน) ซึ งเป็ น
บริ ษทั ทีมีความเชียวชาญและประสบการณ์ในการทําเหมืองมากว่า ปี จึงเป็ นผูม้ ีความสามารถ และความน่าเชือถือใน
การทําธุรกิจประเภทนี
3) การจัดหาผลิตภัณฑ์
3.1) การได้มาซึงผลิตภัณฑ์
เหมืองหินแอนดีไซต์
แหล่งหิ นแอนดีไซต์ทีสํารวจพบในเขตประทานบัตร เกิดเป็ นเนินเขาเตีย ๆ และพบหินตังแต่ผิวดินลงไปจนถึง
ความลึกมากกว่า 40 เมตร หิ นมีการแผ่กระจายตัวเป็ นบริ เวณกว้างทังในแนวระนาบและแนวดิง เมือคิดคํานวณปริ มาณ
สํารองแหล่งแร่ จากผิวดินลงไปถึงความลึก 30 เมตร
การทําเหมืองจะทําเป็ นลักษณะเหมืองหาบ (Open Pit) แบบขันบันไดเริ มจากผิวดินลงไป ซึ งประกอบด้วยการ
ปรับพืนหน้าดินให้เหมาะสมกับสภาพการทํางานและการขนส่ ง เพือให้รถบรรทุกวิงได้ การควบคุมการเจาะระเบิดหิ น
การขุด ตักและขนส่ งวัต ถุดิบ ไปป้ อนเครื องบดย่อยหิ น หรื อกองไว้ยงั ที เก็ บกองวัตถุ ดิบ มาตรฐานกรมอุต สาหกรรม
พืนฐานและการเหมืองแร่ การทําเหมืองและการบดย่อยหินจะสอดคล้องกับคําสังซือของลูกค้าและการจัดส่ง ทังนีเพือให้
ต้นทุนในการดําเนินงานสัมพันธ์กนั
ธุรกิจรับจ้ างขุดเหมืองและผลิตแร่ ดีบุก
ตามลักษณะทางธรณีวิทยาภูมิภาคและภาพรวมของแหล่งแร่ ดีบุก-ทังสเตนในสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมาร์
พบว่าแหล่งแร่ ดีบุกในเขตพืนทีประทานบัตร ตังอยูใ่ นเขตมณฑลแร่ โลหะ Shan-tenasserimในรัฐฉาน-เทนซัสอิม ซึ ง
วางตัวเป็ นโซนในทิศทางเหนือขใต้ พาดจากประเทศไทยเข้าสู่ มณฑลยูนานของจีนในทางตอนเหนือถูกควบคุมด้วยรอย
เลือนในทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉี ยงเหนือ บริ เวณทางตอนเหนือของเมือง Lashio และทางตะวันตกของรอยเลือนฉาน
(Shan Boundary Fault) ในทิศทางงเหนือใต้ เขตมณฑลแร่ โลหะนีมีความกว้างกว่า กิโลเมตร และยาวกว่า ,500
กิโลเมตร หินในมณฑลแร่ นีประกอบไปด้วยชุดหินทีต่อเนืองกันของหินตะกอนและหินคาร์บอเนต โดยมีมวลหินแกรนิต
แทรกขึนมาในลําดับชันหินตะกอนเหล่านีหลายครัง หินตะกอนมีความคดโค้งสู งและถูกแปรสภาพโดยเฉพาะทางด้าน
ตะวันตก ซึงเป็ นกระบวนการส่วนหนึงในการทําให้เกิดแหล่งแร่ ดีบุก-ทังสเตน ในสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมาร์
ธุรกิจรับจ้างผลิตเหมืองแมงกานีส
พืนทีแปลงประทานบัตรโดยทัวไป มี ลกั ษณะภูมิป ระเทศเป็ นเนินเขา และทีลาดเนิ นเขา ไม่มีท างนําตัดผ่าน
พืนทีมีระดับความสู งตังแต่ - เมตร จากระดับนําทะเลปานกลาง พืนทีโดยรอบแปลงประทานบัตรเป็ นเขตพืนที
สวนลําใยและไร่ ขา้ วโพด ในเขตแปลประทานบัตรได้มีการขุดเปิ ดหน้าดินเพือเตรี ยมการทําเหมือง และการขุดชันแร่ เพือ
การผลิตไปแล้วเป็ นบางส่ วนโดยเฉพาะทางตอนกลางของพืนที นอกจากนียังมีการปรับสภาพพืนทีเพือใช้ในการเดินทาง
ภายในเหมือง ขอบเขตหน้าทีความรับผิดชอบของ บริ ษทั คือการผลิตแร่ ทีถูกส่งมาจากหน้าเหมือง
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3.2) ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม
เหมืองหินแอนดีไซต์
การทําเหมืองหิ นแอนดีไซต์มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมน้อยมาก เนื องจากพืนทีเหมืองเป็ นพืนทีค่อนข้างราบ
ไม่มีสภาพป่ า หรื อพันธุ์ไม้สําคัญในบริ เวณ หากแต่เป็ นบริ เวณทีมีการใช้ประโยชน์ทีดินเพือเกษตรกรรมกว้างขวาง เช่น
ข้าว ข้าวโพด และมะม่วง นอกจากนี ยังมี ประชากรรอบพืนทีเหมืองเบาบาง การทําเหมืองหิ น ไม่มีการใช้สารเคมีใน
กระบวนการ เพียงแต่มีการใช้นาฉี
ํ ดพ่นเพือลดการแพร่ กระจายของฝุ่ นทีเกิดจากการขนส่ง และการบดย่อยหิน
การระเบิดหิ นจะเป็ นไปตามแผนผังโครงการทําเหมืองทีได้ยืนเสนอไว้กบั กรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการ
เหมืองแร่ และสอดคล้องกับมาตรการแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม ทีเสนอไว้กบั สํานักงานนโยบายและแผน
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม การระเบิดจะกระทําเฉพาะช่วงเวลาทีมีความต้องการหินมาป้อนโรงโม่ ดังนันจึง
มิได้ระเบิดทุกวัน และการระเบิดหินอาจมีผลกระทบด้านเสี ยงและความสันสะเทือนอยู่บา้ ง แต่ก็เป็ นช่วงเวลาสัน ๆ และ
การดําเนิ นการทังหมด อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ และสํานักงานแรงงาน
จังหวัด
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทํางานทีสําคัญ ได้แก่
1.
การปลูกต้นไม้เป็ นแนวรอบพืนทีโครงการ ซึงได้เริ มก่อนดําเนินการทําเหมือง เพือช่วยลดระดับเสี ยง
จากการบดย่อยหิน และลดปริ มาณฝุ่ นทีฟุ้งกระจายออกนอกพืนทีโครงการ
2.
การเก็บกองหน้าดินบริ เวณทําเหมืองและการปรับสภาพพืนหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพทีดี เพือความ
ปลอดภัยในการทํางานและการฟื นฟูสภาพในภายหลัง
3.
การควบคุมการระเบิดหินให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเพือลดแรงสันสะเทือน และลดการปลิวกระเด็น
ของเศษหินออกนอกพืนทีโครงการ
4.
การฉีดพ่นนําตามจุดต่างๆ ในกระบวนการบดย่อยหินเพือลดปริ มาณฝุ่ นละออง
5.
การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กบั พนักงานขณะปฏิบตั ิหน้าที เช่น หมวกนิ รภัย รองเท้านิรภัย หน้ากาก
ป้องกันฝุ่ น ปลักเสี ยบหู ป้องกันเสี ยง เป็ นต้น นอกจากนีบริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีการตรวจสุ ขภาพประจําปี ของพนักงานที
เหมืองอีกด้วย
ธุรกิจรับจ้ างขุดเหมืองและผลิตแร่ ดีบกุ
การขันตอนการผลิตแร่ ดีบุกมีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมน้อยมาก เนื องจากพืนทีเหมืองเป็ นพืนทีกว้าง ทําให้มี
พืนทีมากพอสําหรับกองเก็บหางแร่ ทีเกิดจากกระบวนการผลิต ทังยังมีพืนที การทําบ่อบําบัดนําเพือนํากลับมาใช้ใหม่ใน
กระบวนการผลิต และเหมืองยังสามารถผันนําบางส่วนเพือแบ่งให้ชาวบ้านในละแวกเหมืองใช้ได้อีกด้วย
นอกจากนี ยังมี ห น่ ว ยงานของรั ฐบาลที ใช้ชื อว่ า Environmental Conservation Department (ECD) เข้า มาตรวจดู
ความเรี ยบร้อยในเรื องสิ งแวดล้อมและผลกระทบจากการทําเหมือง เป็ นประจําอย่างน้อยปี ละ ครัง
ธุรกิจรับจ้างผลิตเหมืองแมงกานีส
การทําเหมืองแมงกานีสมีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมน้อยมาก เนื องจากพืนทีเหมืองเป็ นพืนทีค่อนข้างราบ ไม่มี
สภาพป่ า หรื อพันธุ์ไม้สาํ คัญในบริ เวณ หากแต่เป็ นบริ เวณทีมีการใช้ประโยชน์ทีดินเพือเกษตรกรรมกว้างขวาง เช่น สวน
ลําไย และไร่ ขา้ วโพดนอกจากนี ยังมีประชากรรอบพืนทีเหมืองเบาบาง การทําเหมืองแมงกานีสไม่มีการใช้ระเบิด และ
สารเคมีในกระบวนการ เพียงแต่มีการใช้นาฉี
ํ ดพ่นเพือลดการแพร่ กระจายของฝุ่ นทีเกิดจากการขนส่ง และการบดย่อยหิน
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ธุรกิจของบริษัทย่อย (89 Capricorn Development Co., Ltd.)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท
ลักษณะธุรกิจ : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โครงการ The Bay Skycliff สถานทีตังอยูอ่ าํ เภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ประกอบไปด้วยบ้านจัดสรรจํานวน ยู
นิต และอาคารพาณิชย์ จํานวน ยูนิต มูลค่าโครงการทังหมดประมาณ ล้านบาท โครงการตังอยูใ่ นทําเล
ทีดีในอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จึงแวดล้อมด้วยสิ งอํานวยความสะดวกมากมาย อาทิ เช่น สวนสาธารณะ และ
สนามกีฬาของจังหวัด วิทยาลัย ศูนย์การค้า และ สถานทีราชการอีกหลายหน่วยงาน ซึ งนโยบายของบริ ษทั คือ
จัดสรรสร้างบ้านเพือขายแก่ผมู ้ ีรายได้ระดับปานกลาง ปัจจุบนั โครงการดําเนินการแล้วเสร็ จและปิ ดยอดขาย
ไปแล้วประมาณ %
โครงการ “TheBay District” สถานทีตังอยูอ่ าํ เภอจังหวัดภูเก็ต เป็ นโครงการอาคารพาณิ ชย์ จํานวน ยูนิต
มูลค่าโครงการประมาณ . ล้านบาท ปัจจุบนั โครงการดําเนินการแล้วเสร็ จและขายไปแล้วประมาณ %
2) ตลาดและภาวะการณ์ แข่งขัน
2.1) ภาพรวมอุตสาหกรรม
บริ ษทั มีการ วิเคราะห์ตลาด และคู่แข่งอย่างสมําเสมอ ทังความเป็ นไปและค่าสถิติต่างๆทีเป็ นตัวชีวัดแนวโน้ม
ของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ จากข้อมูลทีผ่านมาในทังในอดีตและการคาดกาณ์จากภาครัฐและเอกชนทีเชือถือได้ อีกทังยัง
ได้ทาํ การสํารวจและเก็บข้อมูลของคู่แข่งรอบจังหวัดภูเก็ต เพือการพัฒนาโครงการทีมีประสิทธิภาพ รู ้เท่าทันคู่แข่งใน
ตลาด
อย่างไรก็ตาม สภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในปัจจุบนั เกิดการชะลอตัวสาเหตุเนื องจากผูซ้ ือส่วนใหญ่ได้
รับทราบข่าวทีมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ เช่นภาษีทีดินและสิ งปลูกสร้างทีจะเริ มใช้ปี
มาตรการกําหนดเพดาน
สิ นเชือต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทีมีผลกระทบการวางเงินดาวน์ของผูซ้ ื อ การ
ปรับขึนอัตราดอกเบียนโยบาย และสถานการณ์การท่องเทียวภูเก็ตทีมีจาํ นวนนักท่องเทียวลดลง
ทังนี ในปี ทีผ่านมา บริ ษทั มีนโยบายการตลาดของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ โดยการเพิมการโฆษณาบริ เวณ
ใกล้ๆโครงการ และพืนทีสาธารณะทีมีฝงู ชนพลุกพล่าน เช่น สนามบินภูเก็ต เพือเป็ นการสร้าง Brand
Awareness ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
4.
สินทรัพย์ของบริษัททีสํ าคัญ
ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีราคาทุนและมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ตามข้อมูล
ในงบการเงินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 25 ดังต่อไปนี
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
1)

ประเภทสินทรัพย์
ทีดินและส่ วนปรับปรุ งทีดิน
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
เครื องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ลักษณะกรรมสิทธิ

53.89
35.42
3.51
186.57
6.95

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

(หน่วย: ล้านบาท)
ภาระผูกพัน

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน
หนา 18/28

บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)
ต้นทุนการรื อถอนเคลือนย้ายบรู ณะ
สถานที
อืน ๆ
งานระหว่างก่อสร้างและเครื องจักร
ระหว่างติดตัง
รวม

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
-

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

0.45
75.49

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

362.27

4.1

ธุรกิจเหมืองแร่ - บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์
สินทรัพย์ถาวรหลัก
ทรัพย์สินทีใช้ในการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีราคาทุนและมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ตามข้อมูลในงบการเงิน
เฉพาะของบริ ษทั ฯ ณ วันที ธันวาคม
ดังต่อไปนี
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
ประเภทสิ นทรัพย์
ทีดินและส่ วนปรับปรุ งทีดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องตกแต่งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
เครื องจักรและอุปกรณ์
ยานพาหนะ
ต้นทุนการรื อถอนเคลือนย้ายบรู ณะสถานที
อืน ๆ
งานระหว่างก่อสร้างและเครื องจักรระหว่างติดตัง
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
ภาระผูกพัน

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี

ลักษณะกรรมสิทธิ

34.33
31.87
2.93
162.90
6.84
0.45
75.24
314.55

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

บริ ษทั เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

รายละเอียดของทรัพย์สินหลักของบริ ษทั ฯ
1) ทีดินและส่ วนปรับปรุงทีดิน

ทีดิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 รวม 100ไร่ 2 งาน .8 ตารางวา มูลค่าตามบัญชี-สุ ทธิ . ล้าน
บาท ส่วนปรับปรุ งทีดิน มีมูลค่าตามบัญชี-สุ ทธิ . ล้านบาท รวมทีดินและส่ วนปรับปรุ งทีดิน มีมูลค่า
ตามบัญชี-สุ ทธิ . ล้านบาท
โดยทีดินมีรายละเอียดดังนี
จังหวัดทีตัง จํานวน
ของทีดิน (แปลง)
ภูเก็ต
3
สระบุรี
4
ชุมพร
1

เนือที
ไร่ -งาน-ตรว.
11-2-64.8
88-3-89.0
7-0-70.0

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
(ล้ านบาท)
19.56 (89 C)
22.05
12.28

รวม

106-7-23.8

53.89

ลักษณะกรรมสิ ทธิ
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ

(หน่วย: ล้านบาท)
ภาระผูกพัน
มีคาประกั
ํ
นธนาคาร
ไม่มีภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

หนา 19/28

บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

หมายเหตุ : 100 ตารางวา = 1 งาน, งาน = ไร่ , 1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร, 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร
2) อาคารและส่ วนปรับปรุงอาคาร
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคารของบริ ษทั ฯ ตังอยู่เลขที / อาคารเมืองไทย-ภัทร ชัน ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ เนือที , . ตารางเมตร ราคาทุน . ล้านบาท ณ วันที ธันวาคม
มี
มูลค่าตามบัญชี-สุทธิ . ล้านบาท
3) งานระหว่างก่อสร้ างและเครื องจักรระหว่างติดตัง
งานระหว่างก่อสร้ างและเครื องจักระหว่างติด ตัง มี มูลค่าตามบัญชี -สุ ท ธิ . ล้านบาท ส่ วนใหญ่ ได้แก่
เครื องจักรผลิตดีบุกทีประเทศพม่า จํานวน เครื อง เพือใช้ในการผลิตแร่ ดีบุก

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
1) ประทานบัตรการทําเหมืองหินแอนดีไซต์
ประทานบัตรการทําเหมืองหินแอนดีไซท์ทีบริ ษทั ฯ ได้รับแล้ว มีดงั ต่อไปนี
พืนที
เลขทีประทานบัตร

ไร่

งาน

ตารางวา

วันหมดอายุ

28676/15268

88

3

81

23 พ.ค.

**28675/15632

154

2

67

ม.ค.

สถานะ
ขันตอนการต่ออายุฯ

**เช่าช่วงจากบริ ษทั สินธนา ไมนิง จํากัด

ความก้าวหน้าในการดําเนินงานครังสําคัญคือ การทีสามารถประสานงานและติ ดตามการยืนเรื องต่ออายุ
ประทานบัตรแปลงทีเปิ ดเหมืองเป็ นหลักอยู่ ทําให้บริ ษทั สามารถยืนเสนอขายผลิตภัณฑ์หินชนิดต่าง ๆ ให้กบั ผูใ้ ช้ราย
ใหญ่ได้ดว้ ยความมันใจมากขึน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะประเมินโอกาสทางธุรกิจอีกครัง เนืองจากหินแอนดีไซท์เป็ นหิ น
ทีมีความแกร่ งสูง มีความทนทานกว่าหินปูนทีใช้กนั ในงานก่อสร้างทัวไป
- ประทานบัตรเลขที
/
: เมือวันที ตุลาคม
บริ ษทั ฯ ได้รับประทานบัตร จากฝ่ าย
อุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ สํานักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี ตามหนังสื อแจ้ง
เรื อง อนุ ญาตให้ต่ออายุประทานบัตร ลงวัน ที กันยายน
โดยได้รับ ต่ออายุประทานบัตร
ต่อไปอีก ปี ต่อเนื องจากวันทีประทานบัตรสิ นอายุ คือตังแต่วนั ที พฤษภาคม
ถึงวันที
พฤษภาคม
- ประทานบัตรเลขที
/
: ขันตอนการตรวจสอบรายงานประเมินความก้าวหน้าในทาง
เศรษฐกิจสําหรับการอนุญาตประทานบัตรและความเหมาะสมของเทคโนโลยีทีใช้ในการทําเหมือง
ได้ผา่ นการอนุญาตเรี ยบร้อยแล้ว ขณะนีอยู่ในระหว่างการต่อสัญญาการใช้ทีดินนิ คมสร้ างตนเอง
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึงได้หมดอายุลงเมือวันที ธันวาคม
และเรื องการต่อสัญญา
ฯ ดังกล่ าวถูกเสนอเข้ากรมพัฒ นาสังคมและสวัส ดิ การเมือวันที มกราคม
ปั จ จุ บ ัน อยู่
ระหว่างการรอนําเข้าคณะกรรมการพิจารณา ต่อมาบริ ษทั สิ นธนา รี ซอร์ ส จํากัด(เจ้าของประทาน
บัตรโดยบริ ษทั ฯได้เช่าช่วงการทําเหมือง) ได้ถูกนายทะเบียนหุ้นส่วนบริ ษทั ขีดชือออกจากทะเบียน
เป็ นบริ ษทั ร้างและสิ นสภาพนิ ติบุคคล จึงทําให้การดําเนิ นการในการขอประทานบัตรภายใต้ชือ
หนา 20/28

บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

บริ ษ ัท ดัง กล่ า วไม่ ส ามารถดํา เนิ น ต่ อ ไปได้ ทั งนี การดํา เนิ น งานภายใต้ป ระทานบัต รเลขที
/
ในนามของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ยังสามารถทําได้อย่างต่อเนือง ซึงมี
ปริ มาณแร่ สาํ รองเพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อบริ ษทั ฯ

4.2
ธุรกิจอสั งหาริมทรัพย์ – บริษัทย่อย
สินทรัพย์ถาวรหลัก
ณ วันที ธันวาคม
สิ นทรัพย์หลักทีใช้ในการประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย ทีดินและต้นทุนระหว่างการ
พัฒนาอาคารพาณิ ชย์ บ้านและอาคารพาณิ ชย์พร้อมทีดินเพือขาย ภายใต้บญ
ั ชีสินค้าคงเหลือ โดยมีรายละเอียดดังนี
ประเภทสินทรัพย์
ทีดินระหว่างพัฒนา
บ้านและอาคารพาณิ ชย์พร้อมทีดินเพือขาย
ต้นทุนระหว่างการพัฒนาอาคารพาณิ ชย์
รวม

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

153.50
90.03
83.33
326.86

ลักษณะกรรมสิทธิ
เป็ นเจ้าของ

(หน่วย: ล้านบาท)
ภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

ไม่มีภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

มีภาระผูกพัน

1) ทีดินระหว่ างพัฒนา
ทีดิ นระหว่างพัฒนา ได้แก่ ต้นทุนทีดิ นทีซื อมาช่วงระหว่างปี
รวมค่านายหน้าซื อทีดิน ทังนี ณ วันที
ธันวาคม
มีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จํานวน 1 . ล้านบาท
2) บ้ านและอาคารพาณิชย์พร้ อมทีดินเพือขาย
บ้านและอาคารพาณิ ชย์พร้อ มที ดิ น ได้แ ก่ บ้านพักอาศัยเพือขายและอาคารพาณิ ชย์พร้ อมที ดิ นเพือขายใน
โครงการอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี ณ วันที ธันวาคม
บ้านและอาคารพาณิ ชย์พร้อมทีดินเพือขายมีมูลค่าสุ ทธิ ตาม
บัญชี จํานวน . ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี
ประเภทสินทรัพย์
โครงการบ้านและอาคารพาณิ ชย์The Bay Skycliff
โครงการอาคารพาณิ ชย์ The Bay District
รวม
3)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
69.19
20.84
90.03

ลักษณะกรรมสิทธิ
บ. แคปริ คอร์น
บ. แคปริ คอร์น

(หน่วย: ล้านบาท)
ภาระผูกพัน
ไม่มีภาระผูกพัน(บ้านทียังไม่ขาย)
คําประกันเงินกู้ ล้าน

ต้ นทุนระหว่ างการพัฒนาอาคารพาณิชย์
(หน่วย: ล้านบาท)
ภาระผูกพัน

ประเภทสินทรัพย์

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

ลักษณะกรรมสิทธิ

โครงการอาคารพาณิ ชย์ The Grand MarnNHIC
โครงการ The Tree แม่สอด

1.93

บ.89 แคปริ คอร์ น

มีภาระผูกพันจํานอง

81.40

บ.สกายคลิฟฟ์

ไม่มีภาระผูกพัน

รวม

83.33

หนา 21/28

บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)

5.

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

ประวัติการเพิมทุน / ลดทุน ในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมา

ปี

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ว

จํานวนทุนทีเพิม /
(ลด)

2563

20,661,397,549

(19,199,206,337.84)

6.
ดังนี

หน่วย : ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ วหลังเพิม
รายละเอียดการเพิม /ลด ทุนจดทะเบียน
/(ลด)
1,462,191,211.16 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนินการลดทุนจดทะเบียนจาก
20,661,397, บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
จํานวน ,462,191, . บาท มูลค่าหุ ้นที
ตราไว้หุ้นละ . บาท เพือหักกลบส่ วนตํา
มูลค่าหุ้น และเพือชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริ ษทั

ข้ อมูลของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 25 มีรายชื อและสั ด ส่ ว นผูถ้ ือหุ้น
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รายชื อผู้ถือหุ้น

UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
นายบรรยงค์ เจียมวิจิตรกุล
นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
นางสาวสุ ทธิ รีย ์ เจียมวิจิตรกุล
นายวันชัย พันธุ์วิเชียร
นายทิศชวน นานาวราทร
นางศศิร์อร เจียมวิจิตรกุล
นายศักดา เหล่าวิทยางค์กูล
นายพิรุณ ชินวัตร
นายอมรพล ตังฐานทรัพย์
ผูถ้ ือหุ ้นอืน
รวม
ทีมา : บริ ษทั ฯ

จํานวนหุ้น
207,692,308
151,846,154
146,253,731
139,230,769
74,565,385
69,607,692
46,155,838
39,293,847
38,461,538
38,461,538
637,769,473.00
1,589,338,273

สัดส่ วน
(%)
13.07%
9.55%
9.20%
8.76%
4.69%
4.38%
2.90%
2.47%
2.42%
2.42%
40.13%
100.00
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บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)

7.

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

โครงสร้ างกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
ลําดับ
ชื อ

ตําแหน่ ง

1

นายสุเทพ บุระมาน

ประธานกรรมการบริ ษทั

2

นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หารและประธานกรรมการบริ หาร

3

รศ.ดร.ธาริ นี พงศ์สุพฒั น์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

4

นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5

ดร.นิคม ชมภูหลง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

6

นายภรต พัฒการี ย ์

กรรมการบริ หาร

7

นายกฤษณ์ คงพัฒนะโยธิน

กรรมการบริ หาร

8

นายไพศาล อิทธิ ธรรม

กรรมการบริ หาร

9

ดร.เชาวฤทธิ จงเกษกรณ์

กรรมการอิสระ

10

ดร.สมใจ มณีวงษ์

กรรมการอิสระ

11

นายโสภณ นุ่มทอง

กรรมการอิสระ

12

นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์

กรรมการ/เลขานุการบริ ษทั

ทีมา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8.

ประวัติการจ่ ายเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี
ปี
อัตราส่ วนเงินปันผลตอบแทน
2561
2562
2563
ทีมา : http://www.setsmart.com/
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บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 3

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

ข้ อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
งบการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 , 2562 และ 2563

งบแสดงฐานะการเงิน
บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน
ลูกหนีการค้า - สุ ทธิ
ลูกหนีหมุนเวียนอืน- กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนีหมุนเวียนอืน- กิจการอืน
เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพือซือเงินลงทุน และรายจ่ายโครงการต่างประเทศรอการขาย
สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
อืน
-ภาษีซือรอขอคืน
- อืนๆ
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีติดภาระคําประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพือซือเงินลงทุน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อเครื องจักร

10,396,701.39

12,838,434.83

14,273,355.73

369,586,672.35
10,993,730.64
-

312,338,992.41
909,500.00
20,894,935.93
-

320,049,590.38
909,500.00
10,114,716.17
7,500,000.00

120,203,052.18
329,373,272.35

340,840,845.37

303,637,182.33

3,847,166.38
4,406.46
844,405,001.75

5,189,025.01
4,406.48
693,016,140.03

7,645,216.35
78,283.83
664,207,844.79

1,137,450.40
163,014,300.00
53,850,700.41
-

5,188,392.88
70,080,000.00
23,000,000.00

2,762,913.92
-

70,080,000.00
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บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
รายจ่ายโครงการต่างๆ รอตัดบัญชี - สุ ทธิ
- เหมืองหินแอนดีไซต์
- โครงการทําเหมืองในต่างประเทศ
- โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รอ
ตัดบัญชี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สัญญาซื อขายไฟฟ้าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อทีดิน - โครงการเหมืองหิน
แอนดีไซต์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีสิ นและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้า
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
เจ้าหนีหมุนเวียนอืน
- กิจการทีเกียวข้องกัน
- กิจการอืน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลภายนอก
ส่วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่า - ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
- ทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน

31 ธันวาคม 2562

2,115,346.91
39,389,753.88

31 ธันวาคม 2561

4,942,631.63
89,495,966.66

6,288,530.32
90,629,464.92

-

-

6,340,551.82

362,270,452.79
45,021.48
-

522,209,393.60
1,616,179.12
19,661,816.61

420,941,624.08
107,751.78
20,455,373.00

56,565,107.00
7,921,321.79
686,309,454.66
1,530,714,456.41

17,686,903.63
4,200,000.00
24,288,685.39
782,369,969.52
1,475,386,109.55

17,686,903.63
4,200,000.00
27,748,263.77
667,241,377.24
1,331,449,222.03

51,578,227.42
52,599,257.05
8,466,715.00
40,300,000.00

63,065,781.01
31,422,785.14
1,541,135.04
28,000,000.00

18,647,586.46
23,628,275.15
7,034,735.04
-

962,730.10

900,142.03

841,680.06

41,875,034.19
12,261,475.51
208,043,439.27

9,900,000.00
17,150,714.76
8,704,951.44
160,685,509.42

3,046,584.80
198,476,414.95
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บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

31 ธันวาคม 2563
หนีสิ นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากกิจการทีเกียวข้องกัน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน
รวมหนีสิน

บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

2,457,348.44
-

3,420,078.54
100,650,000.00

4,320,220.57
-

12,013,700.51
103,853.45
5,494,702.07
20,069,604.47
228,113,043.74

13,908,492.69
4,036,216.75
5,494,702.07
127,509,490.05
288,194,999.47

12,952,415.53
4,194,928.05
5,000,071.85
26,467,636.00
224,944,050.95

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน - มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
หุ้นสามัญ 24,482,667,127 หุ้น

24,482,667,127.00

หุ้นสามัญ 20,661,397,549 หุ้น
ทุนจดทะเบียน - มูลค่าหุน้ ละ 0.92 บาท
หุ้นสามัญ 1,589,338,273 หุน้
ทุนทีออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 20,661,397,549 หุ้น
หุ้นสามัญ 1,589,338,273 หุ้น
ส่ วนเกิน(ส่ วนตํา) มูลค่าหุ้น - สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
รวมองค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

31 ธันวาคม 2561

20,661,397,549.00
1,462,191,211.16
20,661,397,549.00

20,661,397,549.00

1,462,191,211.16
132,490,438.84

(18,480,335,092.79)

(18,480,335,092.79)

1,711,642.77
(374,276,619.69)
(7,430.22)
1,222,109,242.86
80,492,169.81
1,302,601,412.67
1,530,714,456.41

(1,096,631,418.03)
(20,935.60)
1,084,410,102.58
102,781,007.50
1,187,191,110.08
1,475,386,109.55

(1,172,729,326.02)
17,572.56
1,008,350,702.75
98,154,468.33
1,106,505,171.08
1,331,449,222.03
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บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 ธันวาคม 2563
รายได้
รายได้จากการขาย
- หิ นแอนดีไซต์
- สินแร่
- อสังหาริ มทรัพย์-โครงการเดอะเบย์
รายได้ค่าบริ การรับจ้างขุดเหมืองในต่างประเทศ
รายได้ค่าบริ การรับจ้างขุดเหมืองในประเทศ
รายได้จากการขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
รายได้จากการให้บริ การระบบกรองนําประปา
รายได้
อืน
รายได้จากการรับรู้ค่าความนิยมติดลบ
กําไรจากอัตรา
แลกเปลียน
กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาของมูลค่า
สิ นค้าคงหลือ
กําไรจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการชําระหนีตามแผนฟื นฟู
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อืนๆ - ดอกเบียรับ
-ค่าบริ หารงาน
- อืนๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
- ต้นทุนการขายหินแอนดีไซต์
- ต้นทุนการขายสินแร่
- ต้นทุนการขายอสังหาริ มทรัพย์-โครงการ
เดอะเบย์
- ต้นทุนค่าบริ การรับจ้างขุด -เหมืองใน
ต่างประเทศ

57,668,029.12
21,538,908.75
5,194,500.00
246,038,450.00
15,966,400.80
-

บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

102,250,578.65
61,231,387.86
19,835,000.00
210,291,550.00
45,235,800.00
27,055,545.60
1,813,084.11

31 ธันวาคม 2561

102,844,761.59
36,145,976.23
5,544,500.00
190,501,740.00
10,096,600.00
-

83,580.34
-

3,554,949.74

565,984.33

2,098,641.95
450,394.23
41,874,503.62
705,713.95
4,459,628.24
395,995,170.66

14,820,502.69
36,177.34
5,154,399.19
491,278,975.18

173,738.48
130,839.12
3,610,605.24
148,521.04
1,769,282.04
351,616,128.41

35,129,755.36
9,718,339.78

87,982,742.69
41,479,896.32

71,057,659.78
21,216,132.89

4,962,172.21

15,332,041.69

5,514,864.75

85,249,167.91

90,746,003.88

96,928,651.95
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บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน

31 ธันวาคม 2563
- ต้นทุนค่าบริ การรับจ้างขุด -เหมืองใน
ประเทศ
- ต้นทุนค่าขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
- ต้นทุนการให้บริ การระบบกรองนําประปา
ต้นทุนสู ญเปล่า
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื อ
ทีดิน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขันพืนฐาน (บาทต่อหุ้น)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุน้ )

บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

7,925,683.19
4,931,791.77
2,673,789.02
109,659,200.58

15,122,433.86
15,085,871.54
429,151.60
3,305,736.26
113,317,546.92

3,231,586.93
4,373,836.82
107,189,409.13

17,686,903.63
7,862,312.17
285,799,115.62
110,196,055.04

7,962,092.30
390,763,517.06
100,515,458.12

317,144.18
309,829,286.43
41,786,841.98

(26,076,394.02)
84,119,661.02

(19,493,240.01)
81,022,218.11

41,786,841.98

80,411,292.86

76,395,678.94

43,375,107.47

3,708,368.16
84,119,661.02

4,626,539.17
81,022,218.11

(1,588,265.49)
41,786,841.98

0.05059

0.04807

0.00210

1,589,338,273.00

1,589,338,273.00

20,661,397,549

หนา 28/28

ใบจองซื อ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่ านัน / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only

เลขที่จอง/Subscription Form No…………………………………..ใบ

ใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน ของ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)

วันทีจองซือ

Subscription Form for New Ordinary Shares of Tongkah Harbour Public Company Limited
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 317,867,620 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.92 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ บาท เสนอขายต่อผูถ้ ือหุ้นเดิมในอัตราส่ วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
Offering to existing shareholders of 317,867,620 new ordinary shares (the “Shares”) at a ratio of 5 existing share for 1 new ordinary share with a par value of Baht 0.92 per share at the offering price of Baht 4 per share
กันยายน 2564 /20th September 2021
21 กันยายน 2564 /21st September 2021
22 กันยายน 2564/22nd September 2021
23 กันยายน 2564 /23rd September 2021
24 กันยายน 2564 /24th September 2021

ข้อมูลผูจ้ องซือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

เรี ยน คณะกรรมการ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) / To Board of Directors of Tongkah Harbour Public Company Limited (“the Company”)
ข้าพเจ้า/ I/ We
นาย/Mr.
นาง/Mrs.
นางสาว/Miss
นิติบุคคล/Company ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้นเลขที / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศัพท์ทติี ดต่อได้ / Tel. ………………………………………………………………………………………..….………….……
บัตรประจําตัวประชาชน / ใบต่างด้าว / หนังสื อเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบคุ คล (ID Card /Work Permit/ Passport/ Juristic ID) เลขที / No. …………………………………………………..……………………………………………………………………………….....…...
ทีอยู่ / Address ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้ามีหุ้นเดิมของ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ตามทะเบียนผูถ้ ือหุ้น ณ วันที 9 สิ งหาคม 2564 จํานวน / According to the Share Register Book as of 9th August 2021, I/We own …………………………...……………………………..……………. หุ้น / shares
มีสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั จํานวน / and have the rights to subscribe to the new ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุ้น / shares
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) ดังนี
จํานวนทีจองซือ (หุ้น) /
จํานวนเงินทีชําระ (บาท) /
/ I/We wish to subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows :
No. of shares subscription (Shares)
Total Payment Amount (Baht)
จองซือตามสิทธิทงจํ
ั านวน / Subscription for full of the entitlement
โปรดเลือกข้อใดข้อหนึง
จองซือน้อยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
/ Choose one only
จองซือเกินกว่าสิทธิ (ระบุเฉพาะจํานวนทีจองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)
รวมจองซือทังสิน / Total Subscription
พร้อมกันนี ข้าพเจ้าขอส่ งเงินค่าจองซือหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชําระเป็ น / I/ We enclose my/our payment by เงินสด/Cash เช็ค /Cheques แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheques เลขทีเช็ค / Cheques No……………………..ธนาคาร / Bank ……………………..…
เงินโอนเข้าบัญชี / Pay-in โดยสังจ่าย “บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ (เพือรับชําระเงินเพิมทุน)” เลขทีบญั ชี 0063535346 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) / Payable to “TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED”Account number
0063535346, Savings Account, Kasikornbank Public Company Limited.
เมือข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุ้นข้าพเจ้าตกลงให้บริษทั ดําเนินการดังต่อไปนี (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึง) If I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรนันไว้ในชือ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และดําเนินการให้ บริ ษทั ............................................................................................... สมาชิกผูฝ้ ากเลขที ..............................................
นําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือเข้าบัญชีซือขายหลักทรัพย์ เลขที ......................................................ชือ/Name………………….…………………………….…………………….. ซึงข้าพเจ้ามีอยู่กบั บริษ ทั นัน / Issue a
share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name ................................................................................................ TSD member no. ......................................................
To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co., Ltd. (“TSD”) for my/our securities a/c no. ................................................................................................................................... maintained at the said TSD member company.
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจํานวนทีได้รับการจัดสรรนันไว้ในชือ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุ้นเข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเข้าบัญชีของบริ ษทั ที ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือ
ข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผูจ้ องซือหุ้นจะต้องเสี ยค่าธรรมเนียมตามอัตราที บริษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” For the allotted
Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD)
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจํานวนทีได้รับจัดสรรนันไว้ในชือของข้าพเจ้าและจัดส่ งใบหุ้นให้ขา้ พเจ้าตามชือทีอยู่ทระบุ
ี ไว้ในทะเบียนผูถ้ ือหุ้นทางไปรษณียล์ งทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษ ทั ดําเนินการใดๆ เพือทําให้การจัดทําใบหุน้ และส่ งมอบใบหุ้น
ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซือหุ้น / Issue a share certificate in my/our name for the allotted Shares and deliver the share certificate to me/us by registered mail according to the address stated in the shareholder register. I/We agree to
have the Company do the necessary to have the share certificate issued and delivered to me/us within 15 business days from the closing date of the subscription period.
ในกรณี จองซือเกินกว่าสิทธิและข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญทีจองซือเกินกว่าสิ ทธิ หรื อ ได้รบั การจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจํานวนทีจองซือเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าด้วยกรณี ใดๆ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืน โดยให้บริ ษทั ดําเนินการคืนเงินค่าจองซือหรื อเงินส่วนต่างค่าจอง
ซือ โดยผูจ้ องโปรดระบุขอ้ มูลดังต่อไปนี โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภท ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน /(ผู้จองเกินสิทธิจะต้ องแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, หรือ ธ.กรุงไทย พร้ อมกับเอกสารทังหมดให้ครบถ้วน) If
I/We have not been allotted the Shares or have been allotted lower than subscription amount, I/we agree to have the payment or excess payment returned to me/us by made a wire transfer to my/our bank account as the information below (The Subscribers must attach
a copy of bank account passbook of SCB, BBL, KBANK or KTB with all documents.)
ธ.ไทยพาณิชย์ / SCB
ธ.กรุ งเทพ / BBL
ธ.กสิกรไทย / KBANK
ธ.กรุ งไทย / KTB สาขา / Branch ………………..……………………………… เลขบัญชี / Account Number..............................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนนี แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนทีได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรี ยบร้อยพร้อมเงินโอนเข้าบัญชี มาถึงบริ ษทั ภายในระยะเวลาการจองซื อ
ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิจอง และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสื อแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิมทุน บริ ษทั ทุ่งคา ฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และทีจะได้มีการแก้ไขเพิมเติมในภาย
ภาคหน้าด้วย
I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I/we do not return this duly completed subscription form with payment has not been honored within the subscription period. I/We may be
deemed to have not exercised my/our subscription rights and receive the payment back. I/We agree to bind on conditions and any notifications specified in the notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of Tongkah Harbour Public Company
Limited, including the amendment of those in the future.
การลงทุนในหุ ้นย่อมมีความเสียง / Please be aware of the risk involved in stock investment
ลงชือ………..............................................................................ผูจ้ องซือ / Subscriber
ก่อนการตัดสินใจจองซือหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription
(………..............................................................................)
การประเมินความเสียงทียอมรับได้ (Suitability Test) เพือจองซื อหุ้น / Suitability Test for share subscription
1.ข้าพเจ้าได้ผ่านการทําแบบประเมิน Suitability Test มาแล้ว และรับทราบระดับความเสี ยงทียอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level.
2.ข้าพเจ้ารับทราบระดับความเสี ยงของหุ้นสามัญทีข้าพเจ้าจะจองซือครังนี I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for.
ทังนี หากผลการประเมิน Suitability Test ของข้าพเจ้าออกมาว่า ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซือหุ้นในครังนี ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ทีจะจองซือหุ้นสามัญในครังนี และได้ลงลายมือชือเพือยืนยันในฐานะผูจ้ องซือด้านล่าง โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหุ้น
สามัญครังนีไม่เหมาะสมกับระดับความเสี ยงทีข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test / If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match my/our risk tolerance level, I/we still wish to subscribe for this share. I will put my
signature below to confirm my intention for this share subscription. I/We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result of suitability test.
ลงชือ………..............................................................................ผูจ้ องซือ / Subscriber
(………..............................................................................)

หลักฐานการรับฝากการจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) (ผูจ้ องซือ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วย)

วันทีจองซือ / Subscription Date ………………………………………………………………………….
ใบจองซือเลขที / Subscription No.
………………………………………………………….
ผูจ้ ดั จําหน่ายได้รบั เงินจาก / Underwriter received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพือจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษทั จํานวน / For a subscription of the ordinary shares of the
Company of …………………………….……….……………….. หุ้น / Share ในราคาหุน้ ละ บาท / at Baht 4 per share รวมเป็ นเงิน / totaling of …………………………..………………………… บาท /Baht
โดยชําระเป็ น / made payable by
เงินโอน / Pay-in
เช็ค /Cheques
แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheques เงินสด/Cash
ลงวันที / Date ……………………………………….…….. ธนาคาร / Bank ……………………..…………..………………………. สาขาทีโอน / Branch ………………………………………………………. เลขทีเช็ค / Cheques No………………………………..
โดยหากผูจ้ องซือได้รับการจัดสรรหุ้นให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow :
ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” เลขทีสมาชิกผูฝ้ าก ....................................................................................... บัญชีซือขายหลักทรัพย์เลขที........................................................................................................................
/ Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ............................................................................ Securities trading account number. ............................................................................................
ออกใบหุ้นในนาม “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” โดยนําเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 เพือผูจ้ องซือ / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” and deposit those shares under
issuer account for my name, account number 600
ออกใบหุ้นในนามผูจ้ องซือ ภายใน 15 วันทําการนับแต่ปิดการจองซือหุ้น / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date
เจ้าหน้าทีผูร้ ับมอบอํานาจ / Authorized Officer...……...........................................................................
หมายเหตุ: - หากผูจ้ องซือประสงค์จะเปลียนแปลงทีอยู่ทีให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปทีฝ่ ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เลขที 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02229-2000
- กรุ ณาแนบใบรับรองการจองซื อหุ้น มาพร้อมกับใบจองซื อหุ้นฉบับนีด้วย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form.
- ผูจ้ องซือโอนเงินเข้าบัญชีเดียวกัน ทังกรณี จองซือ ตามสิ ทธิ หรื อตํากว่าสิ ทธิ หรื อเกินกว่าสิ ทธิทได้
ี รับการจัดสรร/ The subscriber shall pay only one wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement .
- ถ้าจํานวนหุ้นทีระบุไว้ในใบจองซือนีไม่ตรงตามจํานวนเงินทีบริ ษทั ได้รับชําระ บริ ษทั จะถือตามจํานวนเงินทีได้รับชําระเป็ นหลัก/ If the share subscription amount stated in this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the payment received as the
intended
subscription amount.
- ผูจ้ องจะต้องแนบใบนําฝากชําระเงินค่าสิ นค้าและบริ การให้ครบถ้วนตามจํานวนเงินทีโอน/The subscriber must attach all bill payment as total payment for subscription.

ผู้ฝากเลขทีParticipant
No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027

ชื อบริษทั
Company Name

บริ ษทั หลักทรัพย์ทิสโก้ จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด
APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นิตี จํากัด
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED

BROKER
ผู้ฝากเลขที
Participant No.
029
030
032
034
038
213
048
200
211
224
225
229
230
244
247

บริ ษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิ ชย์ จํากัด
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

248
924

ชือบริษัท
Company Name

บริ ษทั หลักทรัพย์กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จํากัด
KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จํากัด
ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242

ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ซิตีคอ้ ร์ป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED

243
245

บริ ษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
425
308
311
312
315
316
318
320
324
326

ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอร์ปอเรชัน จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) – เพือรับฝากทรัพย์สิน
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารคาลิยง (เครดิต อะกริ กอล อินโดสุ เอช)
CALYON BANK (CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ)
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (เพือผูฝ้ ากหลักทรัพย์)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN
ธนาคารสิ นเอเซีย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดียน)
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
บริ ษทั ดอยช์ ทรัสตรี จํากัด
DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร เดอะโรยัลแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.วี. สาขากรุงเทพฯ
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH

328
329
334
336
337
339
340
341
342
343
344
345
407
417

ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เพือผูร้ ับฝากทรัพย์สิน
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
บริ ษทั หลักทรัพย์ เพือธุรกิจหลักทรัพย์ จํากัด (มหาชน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก้ จํากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือค้าตราสารหนี)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
บริ ษทั เงินทุน สิ นอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั เงินทุน ฟิ นันซ่า จํากัด
FINANSA CREDIT COMPANY LIMITED
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพย์สิน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง คอร์ปอเรชัน
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION
ธนาคารอาร์ เอช บี จํากัด
RHB BANK BERHAD

หมายเหตุ/Notes:
- กรุณาแนบใบรับรองการจองซือหุ้น มาพร้อมกับใบจองซือหุ้นฉบับนีด้วย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form.
- ผูจ้ องซือโอนเงินเข้าบัญชีเดียวกัน ทังกรณีจองซือ ตามสิทธิ หรื อตํากว่าสิ ทธิ หรื อเกินกว่าสิ ทธิทีได้รับการจัดสรร/ The subscriber shall pay only one wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement .
- ถ้าจํานวนหุน้ ทีระบุไว้ในใบจองซือนีไม่ตรงตามจํานวนเงินทีบริ ษทั ได้รบั ชําระ บริษทั จะถือตามจํานวนเงินทีได้รบั ชําระเป็ นหลัก/ If the share subscription amount stated in this Subscription Form does not match the payment received, the Company shall regard the
payment received as the intended subscription amount.
-.ผูจ้ องจะต้องแนบใบนําฝากชําระเงินค่าสินค้าและบริ การ (Bill Payment Pay-In Slip) ให้ครบถ้วนตามจํานวนเงินทีโอน / The subscriber must attach all bill payment as total payment for subscription.

หนังสือมอบอํานาจ
สําหรับการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ทําที................................................................
วันที...............................................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)…………………………………………………………………………………………………………………
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
เลขที……………………………………………………………………………………………………………………………….….....…………
เลขประจําตัวประชาชน/เลขทีหนังสือเดินทาง…………………………………………………………………………….…………………..
เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล.......................................................................................................................................................................
อยู่บา้ นเลขที.......................................ตรอก/ซอย......................................................................ถนน........................................................
แขวง.................................................................................................เขต................................................................................................
จังหวัด...............................................................ประเทศ...........................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จํานวน................................................................................................. หุน้
มีสิทธิในการจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน.................................................................หุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือรับรองสิทธิ
การจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนทีออกโดยนายทะเบียนของบริษัท
ข้าพเจ้าขอมอบอํานาจให้ (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน/เลขทีหนังสือเดินทาง............................................................................................................................................
อยู่บา้ นเลขที...............................................ตรอก/ซอย..............................................................ถนน........................................................
แขวง................................................................................................................เขต.................................................................................
จังหวัด..............................................................ประเทศ............................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
เป็ นผูร้ บั มอบอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า (“ผูร้ บั มอบอํานาจ”) ในการจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน...................................หุน้
แทนหรือในนามของข้าพเจ้า ตลอดจนการลงนาม ทําการแก้ไขหรือเพิมเติมข้อความใดๆ ในใบจองซือหุน้ สามัญเพิมทุน และชําระค่าจองซือ
รวมถึงการกระทําอืนใดอันจําเป็ นเพือให้การจองซือหุน้ สามัญเพิมทุนดังกล่าวลุล่วงจนเสร็จการ หนังสือมอบอํานาจฉบับนีมีผลบังคับใช้ตาม
วัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น การกระทําใดๆ ทีผูร้ บั มอบอํานาจได้กระทําลงภายใต้หนังสือมอบอํานาจฉบับนีจะมีผลผูกพันข้าพเจ้าเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทําการดังกล่าวด้วยตนเอง

ลงชือ.......................................................ผูถ้ ือหุน้
(........................................................)

ลงชือ.......................................................ผูร้ บั มอบอํานาจ
(........................................................)

หมายเหตุ: โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอํานาจ และ/หรือ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผูม้ อบอํานาจ และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูม้ อี าํ นาจลงนาม พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผูร้ บั มอบอํานาจ ซึงลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้อง

สิ่งที่สงมาดวย 4
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุน
ออกโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทและไดจัดสงไปทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ใหแกผูถือหุนพรอมกับจดหมายแจงสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
สิ่งที่สงมาดวย 5
แผนที่สถานที่รับจองซื้อ
บริษัททุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)
252/11 ชั้น 7 อาคารเมืองไทยภัทร – 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท (66) 0-2695-4910-28 โทรสาร.0-2694-4420

