
 

 
 
 

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. ใบจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน 

 3. หนังสอืมอบอํานาจ 

 4. ใบรับรองการจองซื้อหุน (ออกโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (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 มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.92 บาท เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือ

หุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยูในอัตราจัดสรร 5 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม โดยเศษของหุนใหปดท้ิง และ

กําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 4 บาท ทั้งนี้ ผูถือหุนเดิมมีสิทธิจองซื้อหุนใหมเกินสิทธิของตนตามอัตราที่

กําหนดไวได โดยในกรณีหุนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนแลว ใหจัดสรรหุนที่เหลือแกผูถือหุนที่ไดจองซื้อหุนสามัญ

เกินกวาสิทธิของตนแตละรายตามสัดสวนการถือหุนสามัญเดิมของผูถือหุนที่ไดจองซ้ือหุนสามัญเกินกวาสิทธิของตน 

 โดยกําหนดใหวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการจองซ้ือและไดรับการจัดสรรหุน

สามัญเพ่ิมทุน (Record date) ท้ังน้ี ผูถือหุนเดิมที่ตองการจองซ้ือหุนเพิ่มทุนใหมจะสามารถดําเนินการจองซื้อและชําระเงิน

คาหุนสามัญเพ่ิมทุนในวันที่ 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 เปนไปตามท่ีระบุในหนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนที่สงมาดวยนี้ 

(สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1) 





 

 
 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีขอสงสัยประการใดเก่ียวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิม

ทุนของบริษัทฯ โปรดติดตอที่บริษัทฯฝายเลขานุการบริษัท โทรศัพท(66) 0-2695-4947 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

  

 

 นาย วิจิตร เจียมวิจิตรกุล 

 ประธานเจาหนาที่บรหิาร 





หนา 1/28 

 

สิงทีส่งมาด้วย 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน 

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากดั (มหาชน)



               บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)  สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

 

หนา 1/28 

 

ส่วนที 1   ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน 

 

1. ชือและสถานทีตังของบริษัทจดทะเบียน 

ผูเ้สนอขายหลกัทรัพย ์  : บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”, “THL”) 

ทีตงัสาํนกังานใหญ ่ : ชนั 7 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร1  252/11 

  ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง 

  กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย 

Homepage : http://www.tongkahharbour.com/ 

โทรศพัท ์ : +66 (0)2 695 4912-28 

โทรสาร : +66 (0)2 694-4420 

2. วัน เดือน ปี และครังทีของการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น ทีมีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิม

ทุน 

- ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที  6/2564 ซึงประชุมเมือวนัที 23 กรกฎาคม 2564  

- ทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที /2564 ซึงประชุมเมือวนัที  สิงหาคม 2564 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพมิทุน 

 ตามทีทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที /  ซึงประชุมเมือวนัที  สิงหาคม 256  ไดมี้มติอนุมติัให้

บริษทัฯเพิมทุนจดทะเบียน  โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ จาํนวน 317,867,620 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ .  บาท 

โดยเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 5 หุ้น เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่    

ทงันี  ผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือหุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอตัราทีกาํหนดไวไ้ด ้โดยในกรณีมีหุ้นทีเหลือจากการ

จัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นทีเหลือแก่ผูถื้อหุ้นทีได้จองซือหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนตาม

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผูถื้อหุ้นทีได้จองซือหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิแต่ละราย  โดยกําหนดให้วนัที  

สิงหาคม  เป็นวนักําหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิในการจองซือ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน 

(Record date) และกาํหนดวนัจองซือและรับชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพิมทุนในวนัที 20, 21, 22,  และ 2  กนัยายน 

256  (รวม 5 วนัทาํการ) โดยมีเงือนไขและรายละเอียดของการเสนอขายและจดัสรร ดงันี 

ประเภทของหุ้นเพิมทุน : หุ้นสามญั 

ทุนเรียกชาํระในปัจจุบนั : 1,462,191,211.16 บาท 

ทุนทีชาํระแลว้หลงัการเพมิทุนโดย RO : 1,754,629,421.56 บาท 

จาํนวนหุ้นทีจดัสรร  : 317,867,620 หุ้น 

ราคาเสนอขายต่อหุ้น : ราคาหุ้นละ  4  บาท  

อตัราส่วนการจองซือ : 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ 

 วิธีการจดัสรร  : จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ซึงมีรายชือตามทีปรากฏอยูใ่นวนั

ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพือใช้สิทธิจองซือและไดรั้บการจัดสรรหุ้น

สามญัเพิมทุน ในวนัที 9 สิงหาคม 2564  

   จาํนวนหุ้นสามญัเพิมทุนซึงผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือตามอตัราส่วนที

กาํหนดไว ้จะเป็นไปตามทีระบุไวใ้นใบรับรองการจองซือหุ้นสามญัเพิม

ทุน (ตามสิงทีส่งมาด้วย ลาํดับที 3) 



               บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)  ส่ิงที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 
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   ในกรณีทีผูถื้อหุ้นเดิมไม่ไดจ้องซือหุ้นตามสิทธิทีได้รับ บริษทัฯ  จะถือ

ว่าผูถื้อหุ้นสละสิทธิ สําหรับจาํนวนหุ้นทีผูถื้อหุ้นมิได ้จองซือ หรือ ใช้

สิทธิไม่ครบจาํนวนตามสิทธิทีได้รับ หรือ ไม่ใช้สิทธิจองซือภายใน

ระยะเวลาทีกําหนดไว ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการนําหุ้นดังกล่าว

จัดสรรให้กับผูถื้อหุ้นทีได้แสดงความจาํนงทีจะซือหุ้นสามัญเพิมทุน

นอกเหนือจากสิทธิทีไดรั้บจากการจดัสรรในราคาหุ้นละ  บาท 

   ผู ้ ถื อ หุ้ น เ ดิ ม ที แ ส ด ง ค ว า ม ปร ะ สง ค์ ที จ ะ ซื อ หุ้ นส า มัญ เ พิม ทุน 

นอกเหนือจากสิทธิทีไดรั้บจดัสรร โปรดแจ้งความจาํนงในการจองซือ

หุ้นสามญัเพิมทุนนอกเหนือจากสิทธิ มาพร้อมกบัการจองซือหุ้นสามญั

เพิมทุนตามสิทธิและชาํระเงินมาพร้อมกนั ทงันี  คณะกรรมการบริษทั 

และ/หรือ บุคคลทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจในการ

พิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัทีเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนตาม

สิทธิ ให้แก่ผูถื้อหุ้นทีไดแ้สดงความจาํนงจองไวแ้ลว้ตามสัดส่วน  

   ทงันี  หากผูถื้อหุ้นไม่ไดรั้บการจดัสรรในส่วนทีซือเกินกว่าสิทธิ หรือ

ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่เต็มจํานวน (เฉพาะส่วนทีเกินสิทธิ)  

บริษทัฯ จะชาํระคืนเงินค่าจองซือ โดยไม่มีดอกเบียภายใน 10 วนัทาํการ 

นบัแต่วนัเสร็จสินการจองซือ  

เงือนไขอนืๆ  : มอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

หรือบุคคลทีได้รับมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ

ประธานเจ้าหน้าทีบริหารเป็นผูมี้อาํนาจดาํเนินการใดๆ ทีจาํเป็นและ

เกียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในครังนี อาํนาจ

ดงักล่าวรวมถึงกาํหนดหรือแกไ้ขเปลียนแปลงรายละเอียดและเงือนไขที

จาํเป็น และ/หรือเกียวเนืองกบัการออกและเสนอขาย และ/หรือ จดัสรร

หุ้นสามญัเพิมทุนในครังนีไดทุ้กประการภายใตเ้งือนไขของกฎหมายที

เกียวขอ้ง โดยรายละเอียดดงักล่าวรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงหลกัเกณฑ์การ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุน การกาํหนดระยะเวลาจองซือและการชาํระเงิน

ค่าหุ้นเพิมทุน เป็นต้น และให้มีอาํนาจดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและ

สมควรอนัเกียวเนืองกบัการออกเสนอขายและการจดัสรร เพือให้การ

ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนสําเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียง

การให้ขอ้มูล ติดต่อ จดัทาํ ลงนาม ส่งมอบ ยืน เอกสารต่างๆ ทีจาํเป็น

หรือเกียวข้องกับการออกและเสนอขาย ต่อสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กระทรวงพาณิชย ์

และหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ตลอดจนการนาํหุ้นสามญัเพิมทุนของ

บริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการ

แต่งตงัผูรั้บมอบอาํนาจช่วง เป็นตน้ 

   



บรษิัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน) สิ่งที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
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4. วนักําหนดรายชือผู้ถือหุ้นเพือสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพมิทุน

บริษทัฯ กาํหนดให้วนัที  สิงหาคม 256  เป็นวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิในการจองซือ และไดรั้บการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุน (Record date) กําหนดการจองซือและรับชําระเงินค่าหุ้นสามัญเพิมทุน

5.1    ระยะเวลาในการจองซือและรับชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพมิทุน 

บริษทัฯ กาํหนดวนัจองซือและรับชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพมิทุน ในวนัที  20, 21, 22,  และ 2  กนัยายน 2564 

(รวม 5 วนัทาํการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.30 น.  .  

5.2 สถานทีรับจองซือและรับชาํระเงินค่าจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนและตวัแทนรับจองซือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซือหุ้นสามัญเพมิทุนได้ ณ สถานที ดังนี 

บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) (“ตัวแทนรับจองซือหุ้น”) 

/  ชนั  อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร    

ถนนรัชดาภิเษก  แขวงห้วยขวาง  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  10310 

โทรศพัท ์(66) 0-2 - - โทรสาร. 0-2694-4420 

โดยงดรับการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ หรือผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์ทัว

ประเทศ 

ขนัตอนและวิธีการจองซือและรับชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพิมทุน 

5.2.1 วธิีการจองซือหุ้นสามัญเพมิทุน  

ก) กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถว้นและชัดเจน พร้อมทงัลงลายมือชือผูจ้องซือ (“ผู้ถือ

หุ้น”)  ในใบจองซือหุ้นสามญัเพมิทุน ของ บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) (สิงทีส่งมา

ดว้ย ลาํดบัที 2) 

ข) ถ้าผู ้ถือหุ้นประสงค์จะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนนอกเหนือจากสิทธิทีได้รับการจัดสรร 

โปรดแจง้ความจาํนงจองหุ้นสามญัเพิมทุนไดต้ามความประสงค์  โดยจะตอ้งจองซือหุ้น

สามญันอกเหนือจากสิทธิทีไดรั้บมาพร้อมกบัการจองซือหุ้นสามญัตามสิทธิในครังแรกและ

ชาํระเงินมาพร้อมกนั รวมทงักรอกรายละเอียดให้ถูกตอ้งครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลง

ลายมือชือผูถื้อหุ้น (หากท่านไมไ่ดรั้บการจดัสรรหุ้นจองเกินสิทธิ บริษทัฯจะโอนเงินคืนให้

ตามเลขบญัชีทีท่านระบุไวใ้นใบจองสิทธิ)  

ค) แนบเอกสารทีใช้ประกอบในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน (ตามรายละเอียดทีระบุไวใ้น 

ขอ้ 6) 

ง) ชาํระเงินค่าจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนเต็มจาํนวนทีจองซือ ตามวิธีการชาํระเงิน  ค่าจองซือ

หุ้นสามญัเพิมทุน (รายละเอียดทีระบุไวใ้น ขอ้ 5.2.2) และนาํส่งหลกัฐานการชาํระเงินและ

ใบจองซือมา ณ สถานทีรับจองซือหุ้นสามญัเพมิทุน  (ตามรายละเอียดทีระบุไวใ้นขอ้ 5.2) 

ภายในวนัและเวลาทีรับจองซือ (ตามรายละเอียดทีระบุไวใ้นขอ้ 5.1)  

5.2.2 วธิีการชําระเงนิค่าจองซือหุ้นสามัญเพมิทุน 

ผู้ทีตอ้งการจองหุ้นสามญัเพิมทุน สามารถชาํระเงินค่าจองหุ้นสามญัเพิมทุนดว้ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค  

เงินสด หรือผู้ถือหุ้น สามารถโอน เขา้บญัชี 
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 “บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์(เพือรับชาํระเงินเพิมทุน)” เลขทีบญัชี -3-53534-   ประเภทบญัชีออมทรัพย ์

ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน)  

5.2.3 เงือนไขอืนๆ ในการจองซือ  

ก) บริษทัจะรับจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนดว้ย เช็ค แคชเชียร์เช็ค  เงินสด หรือผูถื้อหุ้น สามารถ

โอน เขา้ฝากบญัชี “บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์(เพือรับชาํระเงินเพิมทุน)” เลขทบีญัชี -3-53534-6 

ประเภทบัญชีออมทรัพยธ์นาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) ได้ ทงันี ในการนําฝาก เช็ค 

แคชเชียร์เช็ค ผูถื้อหุ้นตอ้งนาํฝากภายในวนัที  กนัยายน 2564)  

ข) ผูถื้อหุ้นทีจองซือหุ้นสามญัเพมิทุนและชาํระเงินค่าจองซือแลว้ ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ 

ค) ระบุชือ นามสกุล หมายเลขโทรศพัท์ทีสามารถติดต่อได ้และเลขทีทะเบียนผูถื้อหุ้นทีระบุ

ไวใ้นใบรับรองการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน (สิงทีส่งมาด้วยลาํดับที 3 )  

ง) หากผูถื้อหุ้นทีจองซือไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซือหุ้น หรือมิไดป้ฏิบตัิตามวิธีการชาํระเงิน

ค่าจองซือและดาํเนินการให้เป็นไปตามเงือนไข และวิธีการทีกาํหนดเพือให้สามารถเรียก

เก็บเงินค่าจองซือไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลาจองซือ หรือ บริษทัฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงิน

ค่าจองซือได ้(ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม ดว้ยเหตุทีมิใช่ความผิดของบริษทัฯ ) ไม่ว่าทงัหมด 

หรือ บางส่วนภายในกาํหนดระยะเวลาการจองซือตามทีกาํหนด หรือ จองซือดว้ยวิธีการอืน

ทีมิไดก้าํหนดไวใ้นหนงัสือแจง้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทัฯ ฉบบันี หรือ นาํส่ง

เอกสารประกอบการจองซือไม่ครบถว้น บริษทัฯ จะถือว่าผูถื้อหุ้นเดิมสละสิทธิในการจอง

ซือหุ้นสามญัเพิมทุนดงักล่าว และบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุน

ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมรายดงักล่าว 

จ) ในกรณีทีผูถื้อหุ้นกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือไม่ครบถ้วน  ไม่ชัดเจน 

หรือไม่สัมพนัธ์กนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการใชข้อ้มูลในเอกสารประกอบการจองซือ

ตามทีเห็นสมควรในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุน อยา่งไรก็ตาม ในกรณีดงักล่าว บริษทัฯ มี

สิทธิทีจะถือว่าผูถ้ือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซือหุ้นสามญัเพมิทุน และบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพมิทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมรายดงักล่าว 

ฉ) บริษทัฯ ไม่รับเอกสารการจองซือหุ้นสามญัเพมิทุนทางไปรษณีย ์

ช) ในกรณีทีผูถื้อหุ้นเดิมไดรั้บใบรับรองการจองซือหุ้นมากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น ผูถื้อ

หุ้นเดิมจะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบการจองซือตามจาํนวนเลขทะเบียนผูถื้อหุ้น ทีผูถื้อหุ้น

เดิมไดรั้บใบรับรองการจองซือหุ้น กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ 1 ชุด ต่อ 1 เลข

ทะเบียนผูถื้อหุ้นเท่านัน หากผูถื้อหุ้นเดิมจองซือด้วยเลขทะเบียนผูถื้อหุ้นหมายเลขเดียว  

โดยรวมสิทธิทีจะไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผูถ้ือหุ้นเขา้

ด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซือชุด

เดียวกนั ผูถื้อหุ้นอาจไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนไม่ครบตามสิทธิทงัหมดทีมีตามเลข

ทะเบียนผูถื้อหุ้นทุกหมายเลขรวมกนั และบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นตามทีเห็นสมควร หรือไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นราย

ดงักล่าว 

ซ) ผูถื้อหุ้นจะเป็นผูรั้บภาระค่าใชจ้่าย และค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถา้มี) 
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ฌ) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือและการชาํระเงินค่า

จองซือหุ้นสามญัเพิมทุน เงือนไขอืนๆ ในการจองซือ ตามความเหมาะสม     ในกรณีทีเกิด

ปัญหา อุปสรรค หรือ ขอ้จาํกดัในการดาํเนินงาน ทงันี เพือให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซือ

หุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั 

6. เอกสารทีใช้ประกอบในการจองซือหุ้นสามัญเพมิทุน 

6.1   ใบจองซือหุน้เพิมทนุของ บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

6.2 หลกัฐานการชาํระเงิน ไดแ้ก่ ใบนาํฝากชาํระเงินค่าสินคา้และบริการ พร้อมทงัระบุ   ชือ - นามสกุล 

เบอร์โทรศพัท ์ทีสามารถติดต่อได ้ไวด้า้นหลงัของหลกัฐานการชาํระเงิน 

6.3 ใบรับรองการจองซือหุน้สามญัเพมิทุน (เอกสารแจง้สิทธิการจองซือหุ้นสามญัเพมิทุน ทีออกโดย 

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั)  

6.4 สาํเนาหนา้บญัชีเงินฝากธนาคารของ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารไทยพาณิชย,์ ธนาคารกสิกรไทย หรือ 

ธนาคารกรุงไทย (กรณีจองเกินสิทธิ) 

6.5 เอกสารประกอบการแสดงตน 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย   :  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ สําเนาบตัรขา้ราชการ 

หรือ สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทียงัไม่หมดอายุ หรือ สําเนาทะเบียนบ้านทีมีเลข

ประจาํตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (ในกรณีทีมีการเปลียนชือ / ชือสกุล 

ซึงทาํให้ ชือ / ชือสกุล ไม่ตรงกับชือผูถื้อหุ้นทีปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ือหุ้น ณ วนัที  

สิงหาคม หรือ ในใบรับรองสิทธิการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุน ให้แนบเอกสาร ทีออกโดย

หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจง้เปลียน ชือ / ชือสกุล เป็นตน้) 

 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว   :  สาํเนาใบต่างดา้ว หรือ สาํเนาหนงัสือเดินทางพร้อมลงนาม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย   :  สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย ์

อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ พร้อมรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจ    ลงนามของนิติ

บุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูมี้อาํนาจลงนามของนิติบุคคล

ดงักล่าว พร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

 นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ  :  สําเนาหนงัสือสําคญัแสดงการจดัตงันิติบุคคลทีออก

ไมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติ

บุคคลนัน และประทบัตราสําคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ ใบต่างด้าว หรือ สําเนา

หนงัสือเดินทางของผูมี้อาํนาจลงนามทีไดรั้บรองสําเนาเอกสารทียงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอ้ง กระทาํการแทนนิติบุคคล ซึงลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง  ทงันี เอกสาร

ทงัหมดตอ้งไดรั้บการลงลายมือชือโดยเจา้หนา้ทโีนตารี      พบัลิค (Notary Public) และรับรอง

โดยสถานกงสุลไทย 

6.6 หนงัสือมอบอาํนาจให้กระทาํการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบหมายให้ผูรั้บมอบ

อาํนาจมากระทาํการแทน) พร้อมสําเนาเอกสารประกอบการแสดงตนของผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบ

อาํนาจซึงลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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7. การยืนเอกสารการจองซือหุ้นเพมิทุน 

 สถานทียืนเอกสาร ตามรายละเอียดทีระบุไ ว้ในข้อ 5.2 และในวัน เวลา ตามรายละเอียดทีระบุไว้ 

ในข้อ 5.1 

8. การคืนเงินค่าจองซือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีทีได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวน 

 ในกรณีทีผูถื้อหุ้นจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนนอกเหนือจากสิทธิทีไดรั้บจดัสรร ไม่ไดรั้บจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนใน

ส่วนทีจองนอกเหนือจากสิทธิทีไดรั้บจดัสรร หรือ ไดรั้บจดัสรรหุ้นไม่ครบเตม็จาํนวนหุ้นทีจองซืออนัเนืองจาก

มีจาํนวนหุ้นทีประสงคจ์องซือมากกว่าจาํนวนหุ้นทีเหลือ บริษทัฯ จะโอนเงินเขา้บญัชีทีท่านระบุไวใ้นเอกสาร

ใบจองซือหุ้นสามญัเพมิทุนภายใน 10 วนั นบัจากสินสุดระยะเวลาการจองซือหุ้น ให้กบัผูถื้อหุ้น   

9. หลักฐานการรับจองซือหุ้น 

 บริษทัฯ จะออกหลกัฐานการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนตามสิทธิและการจองซือนอกเหนือจากสิทธิทีไดรั้บจดัสรร

ไวเ้ป็นหลกัฐานให้แก่ผูถื้อหุ้นการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือบริษทัฯ ไดรั้บชาํระเงินค่าจองซือ

หุ้นเป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

10. ข้อมูลสําคญัอืนๆ  

10.1 ชือผูถื้อหุ้นทีไดท้าํการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนและชือเจา้ของบญัชีซือขายหลกัทรัพยจ์ะตอ้งเป็นชือ

เดียวกัน หากเป็นเลขทีบญัชีซือขายหลกัทรัพยข์องบุคคลอืน หุ้นจะไม่สามารถนาํ   เขา้บญัชีได ้ใน

กรณีดงักล่าวบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดงักล่าว  โดยออกหุ้นไวใ้นชือ “บริษทั ศูนยรั์บ

ฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือผูฝ้าก” และนาํหุ้นสามญัเพิมทุนเขา้ฝากไวก้ับ ศูนยรั์บฝาก

หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั โดยจะนาํเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที 600  ซึงอาจ

ทาํให้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามญัเพมิทุนทีไดรั้บจดัสรรไดใ้นวนัทาํการแรกของการซือขายหุ้นสามญั

เพมิทุนดงักล่าว 

10.2 โปรดระบ ุรหสัโบรกเกอร์ (Broker) ทีผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะนาํหุ้นเขา้บญัชีให้ถูกตอ้ง หากไม่ถูกตอ้งจะ

ทาํให้ไม่สามารถโอนหุ้นเขา้บญัชีซือขายหลกัทรัพยไ์ด ้ซึงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใน

การติดตามหุ้นคืน หรืออาจสูญหาย ในกรณีทีผูถื้อหุ้นกรอกรายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถว้น บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว  โดยออกหุ้นไวใ้นชือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จาํกัด เพือผูฝ้าก” และนําหุ้นสามัญเพิมทุนเข้าฝากไวก้ับ ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั โดยนาํเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที 600 ซึงอาจทาํให้ผูถื้อ

หุ้นไม่สามารถขายหุ้นสามญัเพิมทุนทีไดรั้บจดัสรรไดใ้นวนัทาํการแรกของการซือขายหุ้นสามญัเพิม

ทุนดงักล่าว 

11. วตัถุประสงค์ของการเพิมทุนและการใช้เงินทุนส่วนทีเพมิ 

11.1  ชาํระหนีสินประมาณ .  ลา้นบาท 

11.2       เงินทุนหมุนเวียน .  ลา้นบาท เพอืนาํมาใชห้มุนเวียนในอีก  เดือนขา้งหน้า 

11.3       เงินเพมิทนุประมาณ .  ลา้นบาท บริษทัจะนาํไปใชส้าํหรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

 

12. ประโยชน์ทีบริษัทจะได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพมิทุน 

.  การเพิมทุนจะช่วยเพิมสภาพคล่องทางการเงินให้กบับริษทั และทาํให้โครงสร้างทางการเงินมี

ความมนัคงยงิขึน 
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.  การเพมิทุนดงักล่าวจะช่วยเสริมในดา้นการประกอบธุรกิจ ทงัสาํหรับบริษทัฯ และบริษทัย่อย ทาํ

ให้มีความพร้อมดา้นการลงทุนและการขยายธุรกิจของบริษทัฯ ในอนาคต 

 

13. ประโยชน์ทีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิมทุน/จัดสรรหุ้นเพมิทุน 

เงินทบีริษทัฯ ไดรั้บจากการเพมิทนุ จะทาํให้บริษทัฯ มีเงินทีจะปรบัปรุงพฒันา และขยายธุรกิจ เพือสร้างผลการ

ดาํเนินงานทีดี  ซึงส่งผลดีต่อมูลค่าบริษทัฯ และมูลค่าหุน้ของบริษทัฯ นอกจากนีหากบริษทัฯ มีกาํไรสุทธิเป็น

บวกผูถื้อหุ้นอาจจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปเงินปันผลตามขอ้กาํหนดของบริษทัฯ ในอนาคต  

 

14. นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายเงินปันผล บริษทัฯ มีนโยบายปันผลไมเ่กินร้อยละ  ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้อยา่งไรก็ตาม

บริษทัอาจกาํหนดให้การจ่ายปันผลมอีตัรานอ้ยกว่าอตัราทีกาํหนดขา้งตน้ได ้โดยขึนอยู่กบัความจาํเป็นในการ

ใชเ้งินทนุหมนุเวียนในการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอนืๆ ทีเกียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 

 

15. รายละเอียดอืนใดทีจําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพือใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนหุ้นสามัญเพมิทุน 

- ไม่มี - 
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ส่วนที 2   ข้อมูลเบืองต้นของบริษทัจดทะเบยีน 

 

1. ความเป็นมาและการเปลียนแปลงทีสําคญั 

บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “THL”) จดทะเบียนเป็นบริษทัมหาชนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2524 ดาํเนินธุรกิจเหมืองแร่และพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ประกอบดว้ยบริษทัยอ่ยทงัหมด 

4 บริษทั ประกอบดว้ย :- 

 

(1) ชือบริษทั  บริษทั สกายคลิฟฟ์ จาํกดั 

ทีตงัสาํนกังานใหญ ่ ชนั 7 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร1   252/11 ถนนรัชดาภิเษก  

ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์  +66 (0)2 695 4912-28 

โทรสาร   +66 (0)2 695 4901 

ประะเภทธุรกิจ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ทุนจดทะเบียน  211,927,200 บาท หุ้นสามญั 2,119,272 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ทุนชาํระแลว้  211,927,200 บาท หุ้นสามญั 2,119,272 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ผูถื้อหุ้น   94.99% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 

 

(2) ชือบริษทั  บริษทั ทรัพยากรสมุทร จาํกดั 

ทีตงัสาํนกังานใหญ ่ ชนั 7 อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร1   252/11 ถนนรัชดาภิเษก  

ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์  +66 (0)2 695 4912-28 

โทรสาร   +66 (0)2 695 4901 

ประเภทธุรกิจ  เหมืองแร่ดีบุกในทะเล 

ทุนจดทะเบียน  105,461,600 บาท หุ้นสามญั 1,054,616 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ทุนชาํระแลว้  105,461,600 บาท หุ้นสามญั 1,054,616 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ผูถื้อหุ้น   99.99% ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 

 

(3) ชือบริษทั  บริษทั  แคปริคอร์น ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

ทีตงัสาํนกังานใหญ ่  ถนนปฏิพทัธิ  ตาํบลตลาดเหนือ 

   อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภเูก็ต 83000 

โทรศพัท ์  076-212355 

โทรสาร   076-212355 

ประเภทธุรกิจ  พฒันาอสังหาริมทรัพย ์

ทุนจดทะเบียน  315,000,000 บาท หุ้นสามญั 3,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ทุนชาํระแลว้  315,000,000 บาท หุ้นสามญั 3,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

ผูถื้อหุ้น   99.90% ถือโดย บ.สกายคลิฟฟ์ 
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(4) ชือบริษทั  THL MYANMAR Co., Ltd. 

ทีตงัสาํนกังานใหญ ่ No.29/326, Pan Chan (6)street, Ward (2), ShwePyi Thar Township,  

   Yangon, Myanmar 

ประเภทธุรกิจ  เหมืองแร่และพลงังาน 

ทุนจดทะเบียน  1,000,000USD หุ้นสามญั ,000,  หุ้น มูลค่าหุ้นละ  USD 

ทุนชาํระแลว้  100,000 USD หุ้นสามญั ,  หุ้น มูลค่าหุ้นละ  USD 

ผูถื้อหุ้น   . % ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 

 

(5) ชือบริษทั  บริษทั เพยีวเนอร์จี จาํกดั 

ทีตงัสาํนกังานใหญ ่ ชนั  อาคารสาํนกังานเมืองไทย-ภทัร    /  ถนนรัชดาภิเษก  

   ห้วยขวางกรุงเทพฯ  ประเทศไทย 

โทรศพัท ์  +66 (0)2 695 4912-28 

โทรสาร   +66 (0) 2 694 4420 

ประเภทธุรกิจ  ลงทุนในธุรกิจพลงังาน 

ทุนจดทะเบียน  5,000,  บาท  หุ้นสามญั ,  หุ้น มูลค่าหุ้นละ  บาท 

ทุนชาํระแลว้  5,000,  บาท  หุ้นสามญั ,  หุ้น มูลค่าหุ้นละ  บาท 

ผูถื้อหุ้น   . % ถือโดย บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 

   . % ถือโดย บริษทั สกายคลิฟฟ์ จาํกดั 

   . % ถือโดย บริษทั  แคปริคอร์น ดิเวลลอปเมนท ์จาํกดั 

 

พฒันาการและการเปลียนแปลงทีสําคญัช่วง 3 ปีทีผ่านมา (พ.ศ. 2561 – 2563) 

 

กุมภาพนัธ์  : เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  บริษทัฯ ไดเ้ริมลงทนุก่อสร้างโรงแตง่แร่ ที อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร 

โดยโครงการก่อสร้างโรงแตง่แร่ มีวตัถุประสงคใ์นการติดตงัเครืองจกัรเพอืสกดัแยกแร่

โลหะ เพอืทาํให้โลหะมีความบริสุทธิขึน นอกจากนียงัทาํให้เกิดแร่พลอยไดอ้นัจะทาํให้

บริษทัฯมีรายไดเ้พมิขึนในอนาคต 

            เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  บริษทั ทีเอชแอล พาวเวอร์ จาํกดั ซึงเป็นบริษทัในเครือทุ่งคา

ฮาเบอร์ ไดเ้ขา้ทาํรายการซือหุ้นของบริษทั สวสัดี เอ็นเนอร์ยี โฮลดิง จาํกดั ซึงประกอบ

ธุรกิจทีปรึกษาเกียวกบัระบบพลงังานทดแทน การก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา และ

เป็นผูไ้ดรั้บสิทธิการเขา้ทาํสัญญาซือขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายจาํหน่าย ในโครงการผลิต

ไฟฟ้าแสงอาทิตย ์กาํลงัการผลิต  เมกะวตัต ์

  เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  บริษทั สวสัดี เอน็เนอร์ย ีโฮลดิง จาํกดั ไดล้งนามสัญญาซือ

ขายไฟฟ้า (PPA) กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) เพือขายกระแสไฟฟ้าทีผลิตไดท้งัหมด

จากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์จงัหวดัชุมพร ซึงมีขนาดกาํลงัการผลิต  เมกะ

วตัต ์ให้แก่ กฟภ. 
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กรกฏาคม  : เมือวนัที กรกฎาคม  บริษทัฯ ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน จากสาํนกังาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สาํหรับโครงการโรงผลิตไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์ ขนาดกาํลงัการผลิต  เมกะวตัต์ ทจีงัหวดัชุมพร ประเภท . . .  กิจการผลิต

ไฟฟ้าหรือพลงังานไฟฟ้าและไอนาํจากพลงังานหมุนเวียน 

  

สิงหาคม  : เมือวนัที  สิงหาคม  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนจดัตงับริษทั THL Myanmar Co.,Ltd. 

โดยบริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ร้อยละ ทุนจดทะเบียน  ลา้น USD โดยมีวตัถุประสงคเ์พอืทาํ

การสาํรวจและประกอบธุรกิจเหมืองแร่และพลงังานในประเทศพม่า 

พฤศจิกายน  : บริษทัฯ ไดข้ยายการดาํเนินงานไปยงัธุรกิจเหมืองแร่ โดยรับบริหารการผลิตแร่แมงกานีส 

โดยเมือวนัที  พฤศจิกายน  บริษทั ชลสิน จาํกดั ไดล้งนามสัญญารับจา้งผลิตแร่

แมงกานีส ทีจงัหวดัเชียงใหม่กบับริษทัแห่งหนึงซึงเป็นบริษทัเจา้ของประทานบตัร 

 

ธนัวาคม  : เมือวนัที  ธนัวาคม  โครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ขนาดกาํลงัการผลิต  เมกะวตัต ์ที

จงัหวดัชุมพร ไดเ้ริมจาํหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(Commercial Operation Date: COD) ให้แก่ 

กฟภ. 

 

กุมภาพนัธ์  : เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  บริษทัฯ ไดข้ยายการลงทุนในธุรกิจเหมือง โดยการเขา้ซือหุ้น

รอ้ยละ  ในบริษทั Royal Carats Gems ซึงเป็นผูป้ระกอบกิจการเหมืองแร่ทองคาํ ตงัอยูท่ี

ประเทศสาธารณรัฐแซมเบีย 

 

มิถุนายน  : ในวนัที  มิถนุายน  บริษทัฯ และบริษทัในเครือ ไดจ้าํหน่ายเงินลงทนุในบริษทั ทีเอช

แอลพาวเวอร์ จาํกดั และจาํหน่ายเงินลงทุนบางส่วนในบริษทั Royal Carats Gems Limited 

จาํนวน ,  หุน้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  ของทุนจดทะเบียน 

 

สิงหาคม  : บริษทัฯไดจ้ดัตงับริษทัย่อย บริษทั เพียวเนอร์จี จาํกดั เพอืประกอบธุรกิจพลงังาน 

 

กนัยายน  : บริษทัย่อย เพียวเนอร์จี ได้เข้าลงทุนในบริษทั คลีนแพลนนิง จาํกัด ซึงประกอบธุรกิจ 

บริหารและกาํจดัขยะและสิงปฏิกูลทุกชนิด รวมทงัยงัไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานราชการ 

ภายใตโ้ครงการ ผลิตพลงังานไฟฟ้าจากขยะชุมชน ทีอาํเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
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2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

หมายเหตุ:                     หมายถึง   บริษัทย่อย  

 

                          หมายถึง    บริษัททเีข้าร่วมลงทุน 

 

 

 

บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน)

บริษทั ชลสิน จาํกดั
บริษทั ทรัพยากรสมุทร 

จาํกดั
THL Myanmar บริษทั สกายคลิฟฟ์ จาํกดั

บริษทั 89 แคปริคอร์น 

ดิเวลลอปเมนท ์จาํกดั

บริษทั เพียวเนอร์จี จาํกดั

บริษทั คลีนแพลนนิง จาํกดั
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3. โครงสร้างรายได้ 

 โครงสรา้งรายไดต้ามทีปรากฏในงบการเงินรวม โดยจาํแนกตามกลุ่มธุรกิจในระยะ  ปีทีผา่นมา แสดงไดด้งันี 

ตารางที 3.1: แสดงโครงสร้างรายได้ 

(หน่วย : บาท) ปี  ปี  ปี  

รายได ้    

 -รายไดจ้ากการขายหินแอนดีไซต์  102,844,761.59  102,250,578.65  57,668,029.12  

 -รายไดจ้ากการขายสินแร่   36,145,976.23  61,231,387.86  21,538,908.75  

 -รายไดค้่าบริการรับจา้งขดุเหมืองในต่างประเทศ  190,501,740.00  210,291,550.00 246,038,450.00 

 -รายไดบ้ริการรับจา้งขดุเหมืองในประเทศ   10,096,600.00  45,235,800.00 - 

 -รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์     5,544,500.00  19,835,000.00 5,194,500.00 

 -รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ - 27,055,545.60 15,966,400.80 

 -รายไดจ้ากการให้บริการระบบกรองนาํประปา - 1,813,084.11 - 

 -รายไดอื้นๆ 6,482,550.59 23,566,028.96 49,588,881.99 

รวมรายได ้  351,616,128.41  491,278,975.18 395,995,170.66 

ตน้ทุน    

 -ตน้ทุนจากการขายหินแอนดีไซต ์   71,057,659.78  87,982,742.69  35,129,755.36  

 -ตน้ทุนการขายสินแร่    21,216,132.89  41,479,896.32  9,718,339.78  

 - ต้น ทุ น ค่ า บ ริ ก า ร รั บ จ้ า ง ขุ ด - เ ห มื อ ง ใ น

ต่างประเทศ 
   96,928,651.95  90,746,003.88 85,249,167.91 

 -ตน้ทุนค่าบริการรับจา้งขดุ-เหมืองในประเทศ     3,231,586.93  15,122,433.86 - 

 -ตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย ์     5,514,864.75  15,332,041.69 4,962,172.21 

 -ตน้ทุนจากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ - 15,085,871.54 7,925,683.19 

 -ตน้ทุนจากการให้บริการระบบกรองนาํประปา - 726,922.56 - 

 -ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายเงินจ่ายล่วงหน้าค่า

ซือทีดิน 
- - 17,686,903.63 

ตน้ทุนสูญเปล่า   4,931,791.77 

ค่าใชจ้่ายในการขาย/ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย     4,373,836.82  3,305,736.26 2,673,789.02 

ค่าใชจ้่ายบริหาร 107,189,409.13  113,317,546.92 109,659,200.58 

ตน้ทุนทางการเงิน 317,144.18  7,962,092.30 7,862,312.17 

รวมค่าใชจ้่าย  309,829,286.43  391,061,288.02 285,799,115.62 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้    41,786,841.98   100,217,687.16  110,196,055.04 

ภาษีเงินได ้ -  (19,493,240.01) (26,076,394.02) 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี 41,786,841.98    80,724,447.15  84,119,661.02 

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นใหญ่    43,375,107.47  76,097,907.98  80,411,292.86  

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนทีไมมี่อาํนาจควบคุม    (1,588,265.49) 4,626,539.17  3,708,368.16  
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(หน่วย : บาท) ปี  ปี  ปี  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิจากการดาํเนินงาน (ส่วนทีเป็น

ของบริษทัใหญ่) 
36,892,556.88 52,531,879.02 30,822,410.87 

3.1 ธุรกิจของบริษัท ทุ่งคา ฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (THL) 

 

1)  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลติภัณฑ์ และบริการของบริษัท 

ลักษณะธุรกจิ : ธุรกิจเหมืองหนิแอนดีไซต์และให้บริการทําเหมืองแร่ 

เหมืองหินแอนดีไซต์ 

เหมืองหินแอนดีไซต์ของ บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) ตงัอยู่ที อาํเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี ห่างจาก

กรุงเทพฯ ราว  กิโลเมตร อยูห่่างจากสถานีรถไฟแก่งคอย  กิโลเมตร บริเวณเหมืองหินมีพืนทีรวมประมาณ  ไร่ 

รวมทงัมีพืนทีโรงโม่หิน พืนทีสํานักงาน บา้นพกัพนักงาน โรงซ่อมบาํรุง และพืนทีสําหรับกองผลิตภณัฑ์หินประเภท

ต่างๆ โดยมีปริมาณหินสํารองทีสามารถทาํเหมืองไดใ้นเขตประทานบตัรเลขที /   ทาํได ้ .  ลา้นตนั ส่วน

ประทานบตัรเลขที /  ทาํได ้ .  ลา้นตนั โดยปัจจุบนัมีกาํลงัการผลิตปีละประมาณ ,  ตนั 

พนืที 
สถานะ 

หมายเลขประทานบตัร ไร่ งาน ตารางวา หมดอายุ 

28676/15268 88 3 81  พ.ค.2552 ขนัตอนการต่ออายฯุ 

28675/15632 154 2 67  ม.ค.2560 ขนัตอนการต่ออายฯุ 

 

บริษทัฯ มีการทาํเหมืองหินแอนดีไซด์ภายใตป้ระทานบตัร  แปลง ไดแ้ก่ ประทานบตัรเลขที /  ซึง

ไดรั้บอนุญาตต่ออายุประทานบตัรจนถึงวนัที  พฤษภาคม  และประทานบตัรเลขที /  ซึงอยู่ระหว่าง

การดาํเนินการต่ออาย ุโดยปัจจุบนับริษทัฯ มีหินทีอยูใ่นครอบครองทีจะสามารถนาํมาผลิตให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเนือง 

 โดยหลงัจากทีมีการยืนต่ออายุประทานบตัรไวถู้กต้องเป็นการสร้างความมันใจในการเสนอขาย

ผลิตภณัฑ์หินชนิดต่างๆ ให้กบัลูกคา้รายใหญ่และรายย่อยไดอ้ย่างเพียงพอต่อความตอ้งการ รวมถึงโครงการก่อสร้าง

รถไฟทางคู่ หลายเส้นทางในพืนทีใกลเ้คียงโรงโม่ ทาํให้ในปีทีผา่นมายอดขายเพิมขึนจากปีก่อนมากทงันีบริษทัไดมี้การ

วางแผนและประเมินแนวโนม้ดา้นความตอ้งการของตลาดเพือพิจารณาเพิมกาํลงัการผลิตให้เหมาะสมกบัความตอ้งการ 

รวมทงักาํหนดราคาขายทีเหมาะสมเพือสร้างผลตอบแทนทีดีให้กบับริษทั 

 สําหรับประทานบตัรเลขที /  ปัจจุบันบริษทัไดจ้ัดทาํรายการทีเกียวขอ้งยืนให้กับกรม

อุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่เพือพิจารณาขออนุมติัตามขนัตอนต่อไป 

ธุรกิจรับจ้างขุดเหมืองและผลติแร่ดีบุก 

บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญารับจา้งขุดเหมืองและผลิตแร่ดีบุกให้กบับริษทัNgwe Kabar Myanmar Co.,Ltd ผู ้

เป็นเจา้ของประทานบตัรเหมืองแร่ดีบุกโดยมีระยะเวลาสัญญารับจา้ง อยูท่ี ปีนบัตงัแต่วนัที  กุมภาพนัธ์  

พืนทีเหมืองของผูว้่าจา้งตงัอยู่ในเขตพืนที เมืองมะริด รัฐตะนินทายี (ตะนาวศรี) สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 

ประกอบไปดว้ยพืนที  แปลงประทานบตัร คิดเป็นพืนทีทงัหมด .  Acres ( .  ตารางกิโลเมตร) มีอายุประทาน

บตัรตงัแต่วนัที  พฤษภาคม และสินอายุในวนัที  พฤษภาคม โดยขณะนีไดมี้การดาํเนินการต่ออายุประทาน

บตัรแลว้ 

สาํหรับสถานะโครงการในปัจจุบนัไดด้าํเนินการผลิตแร่ดีบุกโดยอาศยักระบวนการในหวัขอ้ . . (ก)เป็นที

เรียบร้อย ซึงปัจจุบนัมีสายการผลิตทงัหมด สายการผลิต 
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ธุรกิจรับจ้างผลิตเหมืองแมงกานีส 

บริษทัได้ลงนามในสัญญารับจา้งทาํเหมืองและผลิตแร่แมงกานีสให้กับบริษทั เมย์ พลสั  จาํกัด ผูเ้ป็น

เจา้ของประทานบตัรเหมืองแร่แมงกานีส โดยมีระยะเวลาสัญญารับจา้ง อยู่ที  ปี  เดือน นบัตงัแต่วนัที  พฤศจิกายน 

 เหมืองแมงกานีส มีพืนทีอยู่ในประทานบตัรที /  ตงัอยู่ในเขตพืนที ตาํลอินทขิล อาํเภอแม่แตง จงัหวดั

เชียงใหม่ เนือทีทงัหมดจาํนวน  ไร่  งาน  ตารางวา คิดเป็นพืนทีทงัหมด ,  ตารางเมตร 

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

เหมืองหนิแอนดไีซต์ 

หินแอนดีไซต ์เป็นหินอคันีชนิดหินภเูขาไฟ (Volcanic Rock) มีองคป์ระกอบทางเคมีในช่วงกลาง (Intermediate 

Igneous Rock) และมีส่วนประกอบทีเป็นซิลิกาอยูร่ะหว่าง  % ถึง  % ส่วนทีเหลือเป็นแร่เฟลดส์ปาร์ ควอตซ์ และแร่

ประกอบหินอนืๆ อีกเล็กนอ้ย ดงันนั หินแอนดีไซตจ์ึงมีคุณสมบติัเด่น คือ ความแกร่ง ความคงทนต่อการถูกบดอดั และ

คงทนต่อการผพุงัโดยกระบวนการทางธรรมชาติสูง 

บริษทัไดว่้าจา้งบริษทั ชลสิน จาํกดั ซึงทางบริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 3.67 ดาํเนินการบดยอ่ยหินมาตงัแต่เดือน

มิถุนายน   ปัจจบุนัเหมืองหินมีกาํลงัการผลิตประมาณ ,  ตนัต่อเดือน โดยมีอตัราส่วนของหินขนาดต่างๆ ทีผลิต

ตามการปรับแต่งเครืองโม่ และตะแกรงคดัขนาด โดยสามารถปรับเปลียนให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 

ผลิตภณัฑใ์นปัจจบุนัไดแ้ก่ หินโรยทางรถไฟ (Ballast) หินขนาด /  นิว (Well Grade) หินขนาด /  นิว (Coarse Dust) 

หินฝุ่ น (Fine Dust) และหินคลุก (Road Base) เพอืทาํหมอนคอนกรีต และหมอนรองรางรถไฟ นอกจากนียงัมีผลิตภณัฑ์

อนืๆไดแ้ก่ เศษหินปนดิน (Dirt) และหินกอ้นขนาดใหญ่กว่า  มม (Primary) สร้างรายไดอ้ีกส่วนหนึงดว้ย 

ธุรกิจรับจ้างขุดเหมืองและผลิตแร่ดีบุก 

แหล่งแร่ดีบุกทีสะสมตัวในพืนทีเขตประทานบัตร มีทังแบบแหล่งปฐมภูมิ (Primary) และแหล่งทุติยภูมิ 

(Secondary, placer) โดยแหล่งปฐมภูมิ(Primary) : ดีบุกจะเกิดอยู่ในหินเพกมาไทต์ ประกอบไปดว้ยผลึกแร่ขนาดใหญ่

เชือมตอ่กนั ขนาดผลึกส่วนมาจะใหญกว่า .  เซ็นติเมตร นอกสายเพกมาไทตจ์ะให้แร่ดีบุกแลว้ยงัให้แร่แทนทาไลต ์และ 

โคลมัไบต ์อีกดว้ย 

แหล่งทุติยภูมิ(Secondary, placer) :  แหล่งสะสมแร่แบบทุติยภูมิเป็นแหล่งผลิตแร่หลกัในช่วงแรกของการเปิด

เหมือง ซึงสามารถพบแร่ได้ตามแหล่งสะสมในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบเศษหินทีตกลงมาสะสมตัวกบับริเวณเชิงเขา 

(Colluvium) หรือตะกอนทีไหลมารวมตวัและสะสมกนัตามริมแม่นาํ (Placer) 

ทงันี บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บการว่าจา้ง จากบริษทั Ngwe Kabar Myanmar Co.,Ltd ในอตัรา

การผลิตถวัเฉลียประมาณเดือนละ  ตนัโดยขอบเขตความรับผิดชอบของบริษทัฯ เริมตงัแต่การดูแลเรืองงานเปิดหน้า

ดิน เพอืนาํแร่ใส่รถบรรทุก ไปยงัโรงผลิตไปจนถึงการไดม้าซึงแร่ดีบุกพร้อมขาย 

ธุรกิจรับจ้างผลิตเหมืองแมงกานีส 

กระบวนการเกิดแร่แมงกานีส เกิดจากการทีนาํแร่ร้อนทีมีโลหะแมงกานีสและเหลก็เป็นส่วนผสมไดเ้ขา้ไป

แทนทีส่วนประกอบภายในเนือหินดินดานเดิม (replacement) หรือนาํแร่ร้อนลกัษณะเดียวกนัเกิดการสะสมตวัไปพร้อม

กบัชนัหินดินดาน (precipitation) ภายหลงัจึงเกิดการแตกหกั ผพุงั ในชนัแร่ และถูกพดัพามาสะสมตวัใหม่อยา่งรวดเร็ว 

เกิดเป็นแหล่งแร่แบบทุติยภมิู ในพืนทีแหล่งแร่ปัจจบุนั ส่วนประกอบทางกายภาพในกอ้นแร่โดยเฉลีย ประกอบไปดว้ย

เนือหินดินดาน ร้อยละ  และเนือแมงกานีส-แร่เหล็ก ร้อยละ  ในบางบริเวณชนัแร่นีอาจจะพบชนัดินลูกรังปนแร่

แมงกานีส-แร่เหล็กทรงมนอยูใ่ตช้นัแร่เกิดร่วมดว้ย โดยมีความหนาของชนัลูกรังประมาณ -  เซนติเมตร 



               บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)  ส่ิงที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 
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ซึงปัจจุบนัไดรั้บจา้งดาํเนินการผลิตแร่แมงกานีส จาก บริษทัเมยพ์ลสั  จาํกดั โดยผลิตภณัฑท์ีผลิตในปัจจบุนัไดแ้ก่ 

แร่แมงกานีส ขนาด . - .  มิลลิเมตร, . - .  มิลลิเมตร, . - .  มิลลิเมตรและ . - .  มิลลิเมตร โดยมีกาํลงัผลิตรวม

ของทงั  ผลิตภณัฑ ์อยูท่ี - ,  ตนัต่อเดือน 

 

2) ตลาดและภาวะการณ์แข่งขัน 

เหมืองหนิแอนดไีซต์ 

เหมืองหินแอนดไีซตข์องบริษทัเป็นแหล่งผลิตหินคุณภาพดี เหมาะสําหรับงานก่อสร้างทีตอ้งการความแกร่ง

และความทนทานเป็นพิเศษ ดงันนัเหมืองหินของบริษทัจึงเป็นหนึงในผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายหินทีสาํคญัในภาคกลางของ

ประเทศไทย  ผลิตภณัฑข์องบริษทัสามารถนาํไปใชใ้นงานก่อสร้าง  งานปูพืนผิวถนนประเภทงาน Modified Asphalt 

Concrete และงานต่างๆ เกียวกบัทางรถไฟ เช่น หินโรยทาง และหินทาํหมอนคอนกรีต ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ผลิตตาม

มาตรฐานและขอ้กาํหนดตา่งๆ ซึงกาํหนดโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ทงันีหินของบริษทัมีคุณสมบตัิเหมาะสมตรงกบัขอ้กาํหนดของกรมทางหลวง

และการรถไฟฯ 

โดยในปีนี เป็นช่วงทีกาํลงัดาํเนินงานก่อสร้างทางด่วน โครงการทางหลวงสายหลกัของกรมทางหลวงทีกาํลงัจะเริม

ดาํเนินงาน ซึงมีความตอ้งการใช้หินประเภทหิน / นิว และหินปูพืนถนน /  นิวเป็นวตัถุดิบหลกั และโครงการระยะ

ยาวของการรถไฟแห่งประเทศไทยคือโครงการรถไฟรางคู่ในเขตพืนทีภาคกลางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ 

รวมทังการซ่อมแซมทางรถไฟใกล้เคียงในพืนที โดยโครงการดังกล่าวมีความต้องการใช้หินสําหรับโรยทางรถไฟ 

(Ballast) จาํนวนมาก และดาํเนินการต่อเนืองประมาณ  ปีจากนีไป ดงันนัการผลิตเปิดหน้าเหมืองบ่อเหมืองขยายใหญ่

และลึกขึน ทาํให้สามารถตอบสนองสินคา้ต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างเพียงพอ และหากพิจารณาจากคุณภาพหิน

และทีตงัของเหมืองหินแลว้ บริษทัมีความไดเ้ปรียบเชิงแขง่ขนัสูง ทงัในดา้นการขนส่งและคุณภาพหินทีไดต้ามมาตรฐาน 

หินแอนดีไซต์ของบริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบทางการตลาดหลายประการ คือ ในเรืองของตน้ทุนค่าขนส่ง  เนืองจาก

ทีตงัของเหมืองหินอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ และเหมืองหินยงัตงัอยู่ระหว่างพืนทีในส่วนทีจะขยายและพฒันาเป็นแหล่ง

อุตสาหกรรม ทงัทางดา้นทิศเหนือและทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ   ทงันีในบริเวณใกลเ้คียงยงัมีผูผ้ลิตอีกราย

อยูท่ีอาํเภอวหิารแดง แต่เป็นการผลิตสาํหรับใชภ้ายในโครงการของตนเองเป็นส่วนใหญ ่  

หินทีมีคุณสมบติัตรงตามมาตรฐานขอ้กาํหนดของการรถไฟแห่งประเทศไทย   เช่น    หินแอนดีไซต์ มีอยู่ไม่

มากนกัในพืนทีภาคกลาง สําหรับคู่แข่งรายอืนนนั มีหินประเภทหินอคันีจาํพวกไดโอไรต์ แกรนิต และหินบะซอล์ท แต่

หินปูนไม่มีคุณสมบติัดงักล่าว และหินปูพืนถนนชนิดแอนดีไซต์ของบริษทั ได้รับการทดสอบแลว้ว่า มีคุณสมบติัตรง

ตามขอ้กาํหนดและเหมาะสมกบังานพืนผิวถนนโดยกรมทางหลวงดว้ย เมือโอกาสทางธุรกิจดีขึน เหมืองเตรียมแผนทีจะ

ปรับเพมิกาํลงัการผลิตให้สูงขึนตามความตอ้งการของตลาดในอนาคต 

ธุรกิจรับจ้างขุดเหมืองและผลติแร่ดีบุก 

บริษทัทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั(มหาชน) ซึงเป็นบริษทัทีมีความเชียวชาญและประสบการณ์ความสามารถ และความ

น่าเชือถือในการทาํเหมืองมากกว่า  ปี ไดล้งนามทาํสัญญาการรับจา้งผลิตแร่กบับริษทั Ngwe Kabar Myanmar Co.,Ltd 

เป็นระยะเวลา  ปีโดยมีการเลือกใชเ้ครืองจกัร อีกทงัยงัมีการออกแบบกระบวนการผลิตทีมีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน

ให้กบัผูว่้าจา้ง แต่ทว่ากระบวนการผลิตแร่ดีบุกนนัเป็นกระบวนการทีมีความซับซ้อนผลิต เนืองจากการผลิตแร่จะตอ้งมี

การตงัค่าและปรับจูนระบบเครืองจกัรให้เขา้กบัลกัษณะของแร่ในแต่ละพืนที ดงันนัแมจ้ะเป็นการทาํเหมืองแร่ชนิดแร่

เดียวกันแต่กระบวนการผลิตเพือให้ไดม้าซึงแร่ในแต่ละพืนทีจะแตกต่างกนัตามลกัษณะทางกายภาพของแร่ ดงันันผู ้



               บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)  ส่ิงที่สงมาดวย 1 หนังสือแจงการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 
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ประกอบธุรกิจการรับจ้างทาํเหมืองและผลิตแร่ดีบุกจึงจาํเป็นตอ้งใช้บุคคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ และมีความ

เชียวชาญเฉพาะดา้น ในการออกแบบกระบวนการและเลือกเครืองจกัรทีใชใ้นการผลิตซีงจะเห็นไดว้่ามีผูป้ระกอบธุรกิจ

ประเภทนีนอ้ยราย เนืองจากทรัพยากรบุคคลทีมีคุณภาพมีอยูอ่ยา่งจาํกดั 

ธุรกิจรับจ้างผลิตเหมืองแมงกานีส 

ธุรกิจการรับจา้งทาํเหมืองและผลิตแร่แมงกานีสนนัจาํเป็นตอ้งใช้บุคคลากรทีมีความรู้ ความสามารถ และมี

ความเชียวชาญเฉพาะดา้น ในการออกแบบกระบวนการและเลือกเครืองจกัรทีใชใ้นการ จึงจะเห็นไดว่้ามีผูป้ระกอบธุรกิจ

ประเภทนีนอ้ยราย เนืองจากทรัพยากรบุคคลทีมีคุณภาพมีอยู่อย่างจาํกดั ทงันีบริษทัทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั(มหาชน) ซึงเป็น

บริษทัทีมีความเชียวชาญและประสบการณ์ในการทาํเหมืองมากว่า  ปี จึงเป็นผูมี้ความสามารถ และความน่าเชือถือใน

การทาํธุรกิจประเภทนี 

 

3) การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

3.1) การได้มาซึงผลติภัณฑ์ 

เหมืองหินแอนดีไซต์ 

แหล่งหินแอนดีไซตที์สาํรวจพบในเขตประทานบตัร เกิดเป็นเนินเขาเตีย ๆ  และพบหินตงัแต่ผิวดินลงไปจนถึง

ความลึกมากกว่า 40 เมตร หินมีการแผ่กระจายตวัเป็นบริเวณกวา้งทงัในแนวระนาบและแนวดิง เมือคิดคาํนวณปริมาณ

สาํรองแหล่งแร่จากผิวดินลงไปถึงความลึก 30 เมตร  

การทาํเหมืองจะทาํเป็นลกัษณะเหมืองหาบ (Open Pit) แบบขนับนัไดเริมจากผิวดินลงไป ซึงประกอบดว้ยการ

ปรับพืนหน้าดินให้เหมาะสมกบัสภาพการทาํงานและการขนส่ง เพือให้รถบรรทุกวิงได ้การควบคุมการเจาะระเบิดหิน 

การขุดตกัและขนส่งวตัถุดิบไปป้อนเครืองบดย่อยหิน หรือกองไวย้งัทีเก็บกองวตัถุดิบ มาตรฐานกรมอุตสาหกรรม

พืนฐานและการเหมืองแร่ การทาํเหมืองและการบดยอ่ยหินจะสอดคลอ้งกบัคาํสังซือของลูกคา้และการจดัส่ง ทงันีเพอืให้

ตน้ทุนในการดาํเนินงานสัมพนัธ์กนั  

ธุรกิจรับจ้างขุดเหมืองและผลติแร่ดีบุก 

ตามลกัษณะทางธรณีวิทยาภมูิภาคและภาพรวมของแหล่งแร่ดีบุก-ทงัสเตนในสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมาร์ 

พบว่าแหล่งแร่ดีบุกในเขตพืนทีประทานบตัร ตงัอยูใ่นเขตมณฑลแร่โลหะ Shan-tenasserimในรัฐฉาน-เทนซสัอมิ ซึง

วางตวัเป็นโซนในทิศทางเหนือขใต ้พาดจากประเทศไทยเขา้สู่มณฑลยนูานของจีนในทางตอนเหนือถูกควบคุมดว้ยรอย

เลือนในทิศตะวนัออก-ตะวนัออกเฉียงเหนือ บริเวณทางตอนเหนือของเมือง Lashio และทางตะวนัตกของรอยเลือนฉาน 

(Shan Boundary Fault) ในทิศทางงเหนือใต ้เขตมณฑลแร่โลหะนีมีความกวา้งกวา่  กิโลเมตร และยาวกว่า ,500 

กิโลเมตร หินในมณฑลแร่นีประกอบไปดว้ยชุดหินทีต่อเนืองกนัของหินตะกอนและหินคาร์บอเนต โดยมีมวลหินแกรนิต

แทรกขนึมาในลาํดบัชนัหินตะกอนเหล่านีหลายครัง หินตะกอนมีความคดโคง้สูงและถูกแปรสภาพโดยเฉพาะทางดา้น

ตะวนัตก ซึงเป็นกระบวนการส่วนหนึงในการทาํให้เกิดแหล่งแร่ดีบุก-ทงัสเตน ในสาธารณะรัฐสหภาพเมียนมาร์ 

ธุรกิจรับจ้างผลิตเหมืองแมงกานีส 

พืนทีแปลงประทานบตัรโดยทวัไป มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขา และทีลาดเนินเขา ไม่มีทางนาํตดัผ่าน 

พืนทีมีระดบัความสูงตงัแต่ -  เมตร จากระดบันาํทะเลปานกลาง พืนทีโดยรอบแปลงประทานบตัรเป็นเขตพืนที

สวนลาํใยและไร่ขา้วโพด ในเขตแปลประทานบตัรไดมี้การขดุเปิดหนา้ดินเพือเตรียมการทาํเหมือง และการขดุชนัแร่เพือ

การผลิตไปแลว้เป็นบางส่วนโดยเฉพาะทางตอนกลางของพืนที นอกจากนียงัมีการปรับสภาพพืนทีเพอืใชใ้นการเดินทาง

ภายในเหมือง ขอบเขตหนา้ทีความรับผิดชอบของ บริษทั คือการผลิตแร่ทีถูกส่งมาจากหนา้เหมือง 
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3.2) ผลกระทบต่อสิงแวดล้อม 

เหมืองหินแอนดีไซต์ 

การทาํเหมืองหินแอนดีไซต์มีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มน้อยมาก เนืองจากพืนทีเหมืองเป็นพืนทีค่อนขา้งราบ 

ไม่มีสภาพป่า หรือพนัธุ์ไมส้ําคญัในบริเวณ หากแต่เป็นบริเวณทีมีการใชป้ระโยชน์ทีดินเพือเกษตรกรรมกวา้งขวาง เช่น 

ขา้ว ขา้วโพด และมะม่วง นอกจากนี ยงัมีประชากรรอบพืนทีเหมืองเบาบาง  การทาํเหมืองหินไม่มีการใช้สารเคมีใน

กระบวนการ เพียงแต่มีการใชน้าํฉีดพ่นเพอืลดการแพร่กระจายของฝุ่ นทีเกิดจากการขนส่ง และการบดยอ่ยหิน  

การระเบิดหินจะเป็นไปตามแผนผงัโครงการทาํเหมืองทีได้ยืนเสนอไวก้บักรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการ

เหมืองแร่ และสอดคลอ้งกบัมาตรการแกไ้ขและลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้ม ทีเสนอไวก้บัสํานกังานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม การระเบิดจะกระทาํเฉพาะช่วงเวลาทีมีความตอ้งการหินมาป้อนโรงโม่ ดงันนัจึง

มิไดร้ะเบิดทุกวนั และการระเบิดหินอาจมีผลกระทบดา้นเสียงและความสันสะเทือนอยู่บา้ง แต่ก็เป็นช่วงเวลาสัน ๆ และ

การดาํเนินการทงัหมด อยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกรมอุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ และสํานกังานแรงงาน

จงัหวดั 

มาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิงแวดลอ้ม และความปลอดภยัในการทาํงานทีสาํคญั ไดแ้ก่   

1. การปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวรอบพืนทีโครงการ ซึงไดเ้ริมก่อนดาํเนินการทาํเหมือง เพือช่วยลดระดบัเสียง

จากการบดยอ่ยหิน และลดปริมาณฝุ่ นทีฟุ้งกระจายออกนอกพืนทีโครงการ  

2. การเก็บกองหน้าดินบริเวณทาํเหมืองและการปรับสภาพพืนหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพทีดี เพือความ

ปลอดภยัในการทาํงานและการฟืนฟสูภาพในภายหลงั  

3. การควบคุมการระเบิดหินให้ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการเพือลดแรงสันสะเทือน และลดการปลิวกระเด็น

ของเศษหินออกนอกพืนทีโครงการ 

4. การฉีดพ่นนาํตามจุดต่างๆ ในกระบวนการบดยอ่ยหินเพือลดปริมาณฝุ่ นละออง 

5. การจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัให้กบัพนกังานขณะปฏิบติัหนา้ที เช่น หมวกนิรภยั รองเทา้นิรภยั หน้ากาก

ป้องกนัฝุ่ น ปลกัเสียบหูป้องกนัเสียง เป็นตน้ นอกจากนีบริษทัฯ ยงัจดัให้มีการตรวจสุขภาพประจาํปีของพนักงานที

เหมืองอีกดว้ย 

ธุรกิจรับจ้างขุดเหมืองและผลติแร่ดีบุก 

การขนัตอนการผลิตแร่ดีบุกมีผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มน้อยมาก เนืองจากพืนทีเหมืองเป็นพืนทีกวา้ง ทาํให้มี

พืนทีมากพอสําหรับกองเก็บหางแร่ทีเกิดจากกระบวนการผลิต ทงัยงัมีพืนที การทาํบ่อบาํบดันาํเพือนาํกลบัมาใชใ้หมใ่น

กระบวนการผลิต และเหมืองยงัสามารถผนันาํบางส่วนเพอืแบ่งให้ชาวบา้นในละแวกเหมืองใชไ้ดอ้ีกดว้ย  

นอกจากนียงัมีหน่วยงานของรัฐบาลทีใช้ชือว่า Environmental Conservation Department (ECD) เข้ามาตรวจดู

ความเรียบร้อยในเรืองสิงแวดลอ้มและผลกระทบจากการทาํเหมือง เป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ  ครัง 

ธุรกิจรับจ้างผลิตเหมืองแมงกานีส 

การทาํเหมืองแมงกานีสมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมน้อยมาก เนืองจากพืนทีเหมืองเป็นพืนทีค่อนขา้งราบ ไม่มี

สภาพป่า หรือพนัธุ์ไมส้าํคญัในบริเวณ หากแต่เป็นบริเวณทีมีการใชป้ระโยชน์ทีดินเพือเกษตรกรรมกวา้งขวาง เช่น สวน

ลาํไย และไร่ขา้วโพดนอกจากนี ยงัมีประชากรรอบพืนทีเหมืองเบาบาง  การทาํเหมืองแมงกานีสไม่มีการใชร้ะเบิด และ

สารเคมีในกระบวนการ เพียงแต่มีการใชน้าํฉีดพน่เพือลดการแพร่กระจายของฝุ่ นทีเกิดจากการขนส่ง และการบดย่อยหิน 
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3.3 ธุรกิจของบริษัทย่อย (89 Capricorn Development Co., Ltd.) 

 

1) ภาพรวมการประกอบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท 

ลักษณะธุรกิจ : ธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ 

โครงการ The Bay Skycliff สถานทีตงัอยูอ่าํเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต ประกอบไปดว้ยบา้นจดัสรรจาํนวน  ยู

นิต และอาคารพาณิชย ์จาํนวน  ยนิูต มูลค่าโครงการทงัหมดประมาณ  ลา้นบาท โครงการตงัอยูใ่นทาํเล

ทีดีในอาํเภอเมือง จงัหวดัภเูก็ต จึงแวดลอ้มดว้ยสิงอาํนวยความสะดวกมากมาย อาทิ เช่น สวนสาธารณะ และ

สนามกีฬาของจงัหวดั วิทยาลยั ศนูยก์ารคา้ และ สถานทีราชการอีกหลายหน่วยงาน ซึงนโยบายของบริษทัคือ

จดัสรรสร้างบา้นเพือขายแก่ผูมี้รายไดร้ะดบัปานกลาง ปัจจุบนัโครงการดาํเนินการแลว้เสร็จและปิดยอดขาย

ไปแลว้ประมาณ  % 

โครงการ “TheBay District” สถานทีตงัอยูอ่าํเภอจงัหวดัภูเก็ต เป็นโครงการอาคารพาณิชย ์จาํนวน  ยนิูต 

มูลค่าโครงการประมาณ .  ลา้นบาท ปัจจบุนัโครงการดาํเนินการแลว้เสร็จและขายไปแลว้ประมาณ  % 

2) ตลาดและภาวะการณ์แข่งขัน 

2.1) ภาพรวมอุตสาหกรรม 

บริษทั มีการ วเิคราะห์ตลาด และคู่แข่งอยา่งสมาํเสมอ ทงัความเป็นไปและค่าสถิติต่างๆทีเป็นตวัชีวดัแนวโน้ม

ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์จากขอ้มูลทีผา่นมาในทงัในอดีตและการคาดกาณ์จากภาครัฐและเอกชนทีเชือถือได ้อีกทงัยงั

ไดท้าํการสาํรวจและเก็บขอ้มูลของคู่แขง่รอบจงัหวดัภูเก็ต เพือการพฒันาโครงการทีมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทนัคู่แขง่ใน

ตลาด 

อยา่งไรก็ตาม สภาวะตลาดอสังหาริมทรัพยใ์นปัจจุบนัเกิดการชะลอตวัสาเหตุเนืองจากผูซื้อส่วนใหญ่ได้

รับทราบข่าวทีมีผลกระทบต่อการตดัสินใจ เช่นภาษีทีดินและสิงปลูกสร้างทีจะเริมใชปี้  มาตรการกาํหนดเพดาน

สินเชือต่อมูลค่าหลกัประกนั (LTV) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทีมีผลกระทบการวางเงินดาวน์ของผูซื้อ การ

ปรับขึนอตัราดอกเบียนโยบาย และสถานการณ์การท่องเทียวภูเก็ตทีมีจาํนวนนกัท่องเทียวลดลง 

ทงันี ในปีทีผ่านมา บริษทัมีนโยบายการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์โดยการเพิมการโฆษณาบริเวณ

ใกล้ๆ โครงการ และพืนทีสาธารณะทีมีฝงูชนพลุกพล่าน เช่น สนามบินภเูก็ต เพือเป็นการสร้าง Brand 

Awareness ให้แก่ผูบ้ริโภค 

4. สินทรัพย์ของบริษัททีสําคญั 

ทรัพยสิ์นทีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีราคาทุนและมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ตามขอ้มูล

ในงบการเงินรวม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 25   ดงัต่อไปนี 

ทดีิน อาคาร และอปุกรณ์   

                                                                                                          (หน่วย: ลา้นบาท)                                        

ประเภทสินทรัพย์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี ลักษณะกรรมสิทธิ 

 

ภาระผูกพนั 

ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 53.89 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 35.42 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

เครืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3.51 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั  

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 186.57 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

ยานพาหนะ 6.95 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
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ตน้ทุนการรือถอนเคลือนยา้ยบรูณะ

สถานที 

- บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

อืน ๆ 0.45 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

งานระหว่างก่อสร้างและเครืองจกัร

ระหว่างติดตงั 

75.49 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 362.27   

   

4.1 ธุรกิจเหมืองแร่ - บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ 

สินทรัพย์ถาวรหลัก 

ทรัพยสิ์นทีใชใ้นการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ มีราคาทุนและมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ตามขอ้มูลในงบการเงิน

เฉพาะของบริษทัฯ  ณ วนัที  ธนัวาคม  ดงัต่อไปนี 

ทดีิน อาคาร และอปุกรณ์                                                        

                                                                                                          (หน่วย: ลา้นบาท)                                       

ประเภทสินทรัพย์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

 

ลักษณะกรรมสิทธิ 

 

ภาระผูกพนั 

ทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน 34.33 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 31.87 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

เครืองตกแต่งและอุปกรณ์สาํนกังาน 2.93 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั  

เครืองจกัรและอุปกรณ์ 162.90 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

ยานพาหนะ 6.84 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

ตน้ทุนการรือถอนเคลือนยา้ยบรูณะสถานที - บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

อืน ๆ   0.45 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

งานระหว่างก่อสร้างและเครืองจกัรระหว่างติดตงั 75.24 บริษทัเป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม 314.55   

รายละเอียดของทรัพยสิ์นหลกัของบริษทัฯ 

1) ทดีินและส่วนปรับปรุงทีดิน 

ทีดิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 รวม 100ไร่ 2 งาน .8 ตารางวา มูลค่าตามบญัชี-สุทธิ .  ลา้น

บาท ส่วนปรับปรุงทีดิน มีมูลค่าตามบญัชี-สุทธิ .  ลา้นบาท รวมทีดินและส่วนปรับปรุงทีดิน มีมูลค่า

ตามบญัชี-สุทธิ .  ลา้นบาท 

โดยทีดินมีรายละเอยีดดงันี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

จังหวัดทีตงั

ของทีดิน 

จํานวน

(แปลง) 

เนือที 

ไร่-งาน-ตรว. 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 

(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ภาระผูกพนั 

ภเูก็ต 3 11-2-64.8 19.56 (89 C) บริษทัฯ มคีาํประกนัธนาคาร 

สระบุรี 4 88-3-89.0 22.05 บริษทัฯ ไม่มีภาระผูกพนั 

ชุมพร 1 7-0-70.0 12.28 บริษทัฯ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวม  106-7-23.8 53.89   
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หมายเหต ุ: 100 ตารางวา = 1 งาน,  งาน = ไร่, 1 ไร่ = 1,600 ตารางเมตร, 1 ตารางวา = 4 ตารางเมตร 

2) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารของบริษทัฯ ตงัอยู่เลขที /  อาคารเมืองไทย-ภทัร  ชนั  ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เนือที , .  ตารางเมตร ราคาทุน .  ลา้นบาท ณ วนัที  ธันวาคม  มี

มูลค่าตามบญัชี-สุทธิ .  ลา้นบาท 

3) งานระหว่างก่อสร้างและเครืองจักรระหว่างติดตัง 

 งานระหว่างก่อสร้างและเครืองจักระหว่างติดตงั มีมูลค่าตามบญัชี-สุทธิ .  ล้านบาท ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ 

เครืองจกัรผลิตดีบุกทีประเทศพม่า จาํนวน  เครือง เพอืใชใ้นการผลิตแร่ดีบุก 

 

 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

1) ประทานบัตรการทําเหมืองหินแอนดีไซต์ 

ประทานบตัรการทาํเหมืองหินแอนดีไซทท์ีบริษทัฯ ไดรั้บแลว้ มีดงัต่อไปนี 

 พนืที   

เลขทีประทานบตัร ไร่ งาน ตารางวา วนัหมดอายุ สถานะ 

28676/15268 88 3 81 23 พ.ค.   

**28675/15632 154 2 67  ม.ค.  ขนัตอนการต่ออายฯุ 

               **เช่าช่วงจากบริษทั สินธนา ไมนิง จาํกดั 

 

ความกา้วหน้าในการดาํเนินงานครังสําคญัคือ การทีสามารถประสานงานและติดตามการยืนเรืองต่ออายุ

ประทานบตัรแปลงทีเปิดเหมืองเป็นหลกัอยู่ ทาํให้บริษทัสามารถยืนเสนอขายผลิตภณัฑ์หินชนิดต่าง ๆ ให้กบัผูใ้ชร้าย

ใหญ่ไดด้ว้ยความมนัใจมากขนึ อยา่งไรก็ตาม  บริษทัจะประเมินโอกาสทางธุรกิจอีกครัง เนืองจากหินแอนดีไซท์เป็นหิน

ทีมีความแกร่งสูง มีความทนทานกว่าหินปูนทีใชก้นัในงานก่อสร้างทวัไป 

- ประทานบตัรเลขที /  : เมือวนัที  ตุลาคม  บริษทัฯ ไดรั้บประทานบตัร จากฝ่าย

อุตสาหกรรมพืนฐานและการเหมืองแร่ สํานักงานอุตสาหกรรม จงัหวดัสระบุรี ตามหนังสือแจง้

เรือง อนุญาตให้ต่ออายุประทานบตัร ลงวนัที  กนัยายน  โดยไดรั้บต่ออายุประทานบตัร

ต่อไปอีก  ปี ต่อเนืองจากวนัทีประทานบตัรสินอายุ คือตงัแต่วนัที  พฤษภาคม  ถึงวนัที 

 พฤษภาคม  

- ประทานบตัรเลขที /  : ขนัตอนการตรวจสอบรายงานประเมินความกา้วหน้าในทาง

เศรษฐกิจสาํหรับการอนุญาตประทานบตัรและความเหมาะสมของเทคโนโลยีทีใชใ้นการทาํเหมือง

ไดผ้า่นการอนุญาตเรียบร้อยแลว้ ขณะนีอยู่ในระหว่างการต่อสัญญาการใชที้ดินนิคมสร้างตนเอง

พระพุทธบาท จงัหวดัสระบุรี ซึงไดห้มดอายลุงเมือวนัที  ธนัวาคม   และเรืองการตอ่สัญญา

ฯ ดังกล่าวถูกเสนอเข้ากรมพฒันาสังคมและสวสัดิการเมือวนัที  มกราคม  ปัจจุบันอยู่

ระหว่างการรอนาํเขา้คณะกรรมการพิจารณา ต่อมาบริษทั สินธนา รีซอร์ส จาํกดั(เจา้ของประทาน

บตัรโดยบริษทัฯไดเ้ช่าช่วงการทาํเหมือง) ไดถู้กนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัขีดชือออกจากทะเบียน

เป็นบริษทัร้างและสินสภาพนิติบุคคล จึงทาํให้การดาํเนินการในการขอประทานบตัรภายใต้ชือ
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บริษัทดังกล่าวไม่สามารถดําเนินต่อไปได้ ทังนีการดําเนินงานภายใต้ประทานบัตรเลขที 

/  ในนามของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) ยงัสามารถทาํไดอ้ย่างต่อเนือง ซึงมี

ปริมาณแร่สาํรองเพียงพอตอ่การดาํเนินธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อบริษทัฯ          

-  

4.2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ – บริษัทย่อย 

สินทรัพย์ถาวรหลัก 

ณ วนัที  ธนัวาคม  สินทรัพยห์ลกัทีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ประกอบดว้ย ทีดินและตน้ทนุระหวา่งการ

พฒันาอาคารพาณิชย ์บา้นและอาคารพาณิชยพ์ร้อมทีดินเพอืขาย  ภายใตบ้ญัชีสินคา้คงเหลือ โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

   (หน่วย: ลา้นบาท)              

ประเภทสินทรัพย์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี ลักษณะกรรมสิทธิ ภาระผูกพัน 

ทีดินระหว่างพฒันา 153.50 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

บา้นและอาคารพาณิชยพ์ร้อมทีดินเพือขาย 90.03 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

ตน้ทุนระหว่างการพฒันาอาคารพาณิชย ์ 83.33 เป็นเจา้ของ มีภาระผูกพนั 

รวม 326.86   

1) ทดีินระหว่างพฒันา 

ทีดินระหว่างพฒันา ไดแ้ก่ ตน้ทุนทีดินทีซือมาช่วงระหว่างปี  รวมค่านายหน้าซือทีดิน ทงันี ณ วนัที  

ธนัวาคม  มีมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวน 1 .  ลา้นบาท  

2) บ้านและอาคารพาณิชย์พร้อมทีดนิเพือขาย 

บ้านและอาคารพาณิชย์พร้อมทีดิน ได้แก่ บ้านพกัอาศยัเพือขายและอาคารพาณิชย์พร้อมทีดินเพือขายใน

โครงการอสังหาริมทรัพย ์ทงันี ณ วนัที  ธันวาคม  บา้นและอาคารพาณิชยพ์ร้อมทีดินเพือขายมีมูลค่าสุทธิตาม

บญัชี จาํนวน .  ลา้นบาท มีรายละเอียดดงันี 

                                                                                                       (หน่วย: ลา้นบาท)              

ประเภทสินทรัพย์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี ลักษณะกรรมสิทธิ ภาระผูกพัน 

โครงการบา้นและอาคารพาณิชยT์he Bay Skycliff  69.19 บ.  แคปริคอร์น ไม่มีภาระผูกพนั(บา้นทียงัไม่ขาย) 

โครงการอาคารพาณิชย ์The Bay District  20.84 บ.  แคปริคอร์น คาํประกนัเงินกู ้  ลา้น 

รวม 90.03   

3) ต้นทุนระหว่างการพฒันาอาคารพาณิชย์ 

                                                                                                       (หน่วย: ลา้นบาท)              

ประเภทสินทรัพย์ มูลค่าสุทธิตามบัญชี ลักษณะกรรมสิทธิ ภาระผูกพัน 

โครงการอาคารพาณิชย ์The Grand Marn-

NHIC 

1.93 บ.89 แคปริคอร์น มีภาระผกูพนัจาํนอง 

โครงการ The Tree  แม่สอด 81.40 บ.สกายคลิฟฟ์ ไมมี่ภาระผกูพนั 

รวม 83.33   
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5. ประวัติการเพมิทุน / ลดทุน ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่านมา 

หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 
ทุนจดทะเบียน 

ชําระแล้ว 

จํานวนทุนทีเพมิ / 

(ลด) 

ทุนจดทะเบียน

ชําระแล้วหลงัเพมิ 

/(ลด) 

รายละเอียดการเพมิ /ลด ทุนจดทะเบียน 

2563 20,661,397,549 (19,199,206,337.84) 1,462,191,211.16 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการลดทุนจดทะเบียนจาก 

20,661,397,  บาท เป็นทุนจดทะเบียน

จาํนวน ,462,191, .  บาท มลูค่าหุ้นที

ตราไวหุ้้นละ .  บาท เพอืหกักลบส่วนตาํ

มูลค่าหุ้น และเพือชดเชยผลขาดทุนสะสมของ

บริษทั 

 

6. ข้อมูลของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

 รายชือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษทั ณ วนัที 31 ธันวาคม 25  มีรายชือและสัดส่วนผูถื้อหุ้น  

ดงันี 

ลําดับ รายชือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น 
สัดส่วน 

(%) 

1. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED  207,692,308  13.07% 

2. นายบรรยงค ์เจียมวิจิตรกุล  151,846,154  9.55% 

3. นายวจิิตร เจียมวจิิตรกุล  146,253,731  9.20% 

4. นางสาวสุทธิรีย ์เจียมวิจิตรกุล  139,230,769  8.76% 

5. นายวนัชยั พนัธ์ุวิเชียร  74,565,385  4.69% 

6. นายทิศชวน นานาวราทร  69,607,692  4.38% 

7. นางศศิร์อร เจียมวจิิตรกุล  46,155,838  2.90% 

8. นายศกัดา เหล่าวิทยางคก์ูล  39,293,847  2.47% 

9. นายพรุิณ ชินวตัร  38,461,538  2.42% 

10. นายอมรพล ตงัฐานทรพัย ์  38,461,538  2.42% 

 ผูถื้อหุ้นอนื 637,769,473.00 40.13% 

 รวม 1,589,338,273 100.00 

ทมีา :  บริษทัฯ 
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7. โครงสร้างกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย 

ลําดับ ชือ ตําแหน่ง 

1 นายสุเทพ  บุระมาน ประธานกรรมการบริษทั 

2 นายวิจิตร  เจียมวิจิตรกุล ประธานเจา้หนา้ทบีริหารและประธานกรรมการบริหาร 

3 รศ.ดร.ธารินี  พงศสุ์พฒัน ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

4 นายนิพนธ์ กีรติพิทยาภรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5 ดร.นิคม ชมภูหลง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6 นายภรต พฒัการีย ์ กรรมการบริหาร 

7 นายกฤษณ์ คงพฒันะโยธิน กรรมการบริหาร 

8 นายไพศาล อิทธิธรรม กรรมการบริหาร 

9 ดร.เชาวฤทธิ จงเกษกรณ์ กรรมการอิสระ  

10 ดร.สมใจ มณีวงษ ์ กรรมการอิสระ 

11 นายโสภณ นุ่มทอง กรรมการอิสระ 

12 นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ ์ กรรมการ/เลขานุการบริษทั 

ทมีา :  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

8. ประวัติการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลงั  3  ปี 

ปี อัตราส่วนเงินปนัผลตอบแทน 

2561 - 

2562 - 

2563 - 

ทีมา :  http://www.setsmart.com/  
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ส่วนท ี 3   ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทียบย้อนหลัง  3  ปี 

 

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) 

งบการเงิน 

ณ วันท ี 31  ธันวาคม 2561 , 2562 และ  2563 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

     
 

 บาท 

     
 

 งบการเงินรวม 

        31 ธนัวาคม 2563   31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561 

 สินทรัพย ์      

สินทรัพยห์มุนเวียน   
      

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

              10,396,701.39                 12,838,434.83             14,273,355.73  

 ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอนื 
      

  ลูกหนีการคา้ - สุทธิ  
 

            369,586,672.35   
            312,338,992.41  

 
        320,049,590.38  

  ลูกหนีหมุนเวียนอนื- กิจการทีเกียวขอ้งกนั 
 

                                  -                        909,500.00                  909,500.00  

  ลูกหนีหมุนเวียนอนื- กิจการอนื 
 

              10,993,730.64                 20,894,935.93             10,114,716.17  

 เงินให้กูยื้มระยะสันแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 
 

                                  -                                       -                7,500,000.00  

 เงินจ่ายล่วงหนา้เพอืซือเงินลงทนุ -  
 

  
 

 
 

  และรายจ่ายโครงการต่างประเทศรอการขาย 
 

            120,203,052.18                                     -                                  -    

 สินคา้คงเหลือ-สุทธิ   
 

            329,373,272.35               340,840,845.37           303,637,182.33  

 สินทรัพยห์มุนเวียน

อนื 
  

      
  -ภาษีซือรอขอคนื   

 
                3,847,166.38                   5,189,025.01               7,645,216.35  

  - อนืๆ   
 

                       4,406.46                          4,406.48                    78,283.83  

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน   
 

            844,405,001.75               693,016,140.03           664,207,844.79  

      
      

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   
      

 เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั 
 

                1,137,450.40                   5,188,392.88               2,762,913.92  

 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 
             163,014,300.00                                     -                                   -    

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  
 

                                  -                                       -      
 เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกยีวขอ้งกนั 

               53,850,700.41                                     -     
 

 เงินจ่ายล่วงหนา้เพอืซือเงินลงทนุ  
 

                                  -                   70,080,000.00             70,080,000.00  

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือเครืองจกัร  
 

                                  -                   23,000,000.00   
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 บาท 

     
 

 งบการเงินรวม 

        31 ธนัวาคม 2563   31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2561 

 รายจ่ายโครงการต่างๆ รอตดับญัชี - สุทธิ 
      

  - เหมืองหินแอนดีไซต ์  
 

                2,115,346.91                   4,942,631.63               6,288,530.32  

  - โครงการทาํเหมืองในต่างประเทศ 
               39,389,753.88                 89,495,966.66             90,629,464.92  

  
- โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยร์อ

ตดับญัชี  
-  - 

 
6,340,551.82 

 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ  
 

            362,270,452.79               522,209,393.60           420,941,624.08  

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ  
 

                     45,021.48                   1,616,179.12                  107,751.78  

 สัญญาซือขายไฟฟ้าโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์
                                   -                   19,661,816.61             20,455,373.00  

 เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือทีดิน - โครงการเหมืองหิน

แอนดีไซต ์                                    -                   17,686,903.63             17,686,903.63  

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

              56,565,107.00                   4,200,000.00               4,200,000.00  

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน  
 

                7,921,321.79                 24,288,685.39             27,748,263.77  

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   
 

            686,309,454.66               782,369,969.52           667,241,377.24  

รวมสินทรัพย ์   
 

         1,530,714,456.41            1,475,386,109.55        1,331,449,222.03  

 

 หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น      
 

หนีสินหมนุเวียน   
      

 เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื หมุนเวียนอนื 
      

 เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 
                                   -                                       -                                   -    

    - กิจการอนื  
 

              51,578,227.42                 63,065,781.01             18,647,586.46  

 เจา้หนีหมุนเวียนอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 
 

                                  -                                       -                                   -    

    - กิจการอนื  
 

              52,599,257.05                 31,422,785.14             23,628,275.15  

 เงินกูยื้มระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
                 8,466,715.00                   1,541,135.04               7,034,735.04  

 เงินกูยื้มระยะสนัจากบคุคลภายนอก  
 

              40,300,000.00                 28,000,000.00                                 -    

 ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่า -  
      

  - ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  
 

                   962,730.10                      900,142.03                  841,680.06  

 เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน 
      

  - ทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี  
 

                                  -                     9,900,000.00                                 -    

 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย  
 

              41,875,034.19                 17,150,714.76                                 -    

 หนีสินหมนุเวียนอืน   
 

              12,261,475.51                   8,704,951.44               3,046,584.80  

รวมหนีสินหมุนเวียน   
 

            208,043,439.27               160,685,509.42           198,476,414.95  
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       บาท 

     
 

 งบการเงินรวม 

        31 ธันวาคม 2563   31 ธันวาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 

หนีสินไม่หมนุเวียน   
      

 เงินกูยื้มระยะยาวจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
                                   -                                       -      

 หนีสินตามสญัญาเช่า   
 

                2,457,348.44                   3,420,078.54               4,320,220.57  

 เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัทางการเงิน 
                                   -                 100,650,000.00                                 -    

 ประมาณการหนีสินไม่หมนุเวียนสําหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน                12,013,700.51                 13,908,492.69             12,952,415.53  

 หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี  
 

                   103,853.45                   4,036,216.75               4,194,928.05  

 หนีสินไม่หมนุเวียนอืน   
 

                5,494,702.07                   5,494,702.07               5,000,071.85  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน   
 

              20,069,604.47               127,509,490.05             26,467,636.00  

รวมหนีสิน   
 

            228,113,043.74               288,194,999.47           224,944,050.95  

 

ส่วนของผูถื้อหุน้   
      

 ทุนเรือนหุน้   
     

 

  ทุนจดทะเบียน - มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
      

   หุ้นสามญั 24,482,667,127 หุ้น  
     

   24,482,667,127.00  

   หุ้นสามญั 20,661,397,549 หุ้น  
   

       20,661,397,549.00    

  ทุนจดทะเบียน - มูลค่าหุน้ละ 0.92 บาท 
      

   หุ้นสามญั 1,589,338,273 หุน้  
          1,462,191,211.16      

  ทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 
      

   หุ้นสามญั 20,661,397,549 หุ้น  
 

 
 

       20,661,397,549.00      20,661,397,549.00  

   หุ้นสามญั 1,589,338,273  หุ้น  
          1,462,191,211.16      

 ส่วนเกิน(ส่วนตาํ) มูลค่าหุ้น - สุทธิ  
 

            132,490,438.84   (18,480,335,092.79)  (18,480,335,092.79) 

 กาํไร(ขาดทุน)สะสม   
      

  จดัสรรแลว้   
      

   ทุนสาํรองตามกฎหมาย  
 

                1,711,642.77                                     -      
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 

 
(374,276,619.69)  (1,096,631,418.03)    (1,172,729,326.02) 

 รวมองคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

                (7,430.22) 
                   (20,935.60)                   17,572.56  

  ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  
 

         1,222,109,242.86            1,084,410,102.58        1,008,350,702.75  

  ส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม 
 

              80,492,169.81               102,781,007.50             98,154,468.33  

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น    
 

         1,302,601,412.67            1,187,191,110.08        1,106,505,171.08  

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น  
 

 1,530,714,456.41   1,475,386,109.55    1,331,449,222.03  
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 

        บาท 

         งบการเงินรวม  
         31 ธนัวาคม 2563    31 ธนัวาคม 2562    31 ธนัวาคม 2561  

รายได ้      
 

     

 รายไดจ้ากการขาย  
      

   - หินแอนดีไซต ์  
 

         57,668,029.12            102,250,578.65          102,844,761.59  
   - สินแร่   

 
         21,538,908.75              61,231,387.86            36,145,976.23  

   - อสังหาริมทรัพย-์โครงการเดอะเบย ์             5,194,500.00              19,835,000.00              5,544,500.00  
 รายไดค้่าบริการรับจา้งขดุเหมืองในต่างประเทศ         246,038,450.00            210,291,550.00          190,501,740.00  

 รายไดค้่าบริการรับจา้งขดุเหมืองในประเทศ                                 -              45,235,800.00            10,096,600.00  
  รายไดจ้ากการขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์           15,966,400.80              27,055,545.60                                  -  
 รายไดจ้ากการให้บริการระบบกรองนาํประปา                                 -                1,813,084.11                                  -  

 รายได้

อืน 
   

      
  รายไดจ้ากการรับรู้ค่าความนิยมตดิลบ      

                83,580.34  

  
กาํไรจากอตัรา

แลกเปลียน 
 

 
                               -                3,554,949.74                 565,984.33  

  
กลบัรายการขาดทุนจากการตีราคาของมูลค่า

สินคา้คงหลือ             2,098,641.95                                   -                 173,738.48  
  กาํไรจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์                450,394.23                                   -                 130,839.12  

  กาํไรจากการชาํระหนีตามแผนฟืนฟ ู                                 -              14,820,502.69              3,610,605.24  
  กาํไรจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย           41,874,503.62                                   -                 148,521.04  

  อนืๆ - ดอกเบียรับ  
 

              705,713.95                     36,177.34                                -    
    -ค่าบริหารงาน  

 
                               -                                   -                                -    

    - อนืๆ  
 

           4,459,628.24                5,154,399.19              1,769,282.04  

รวมรายได ้   
 

       395,995,170.66            491,278,975.18          351,616,128.41  

ค่าใชจ้่าย     
      

 ตน้ทุนขาย   
      

  - ตน้ทนุการขายหินแอนดีไซต ์           35,129,755.36              87,982,742.69            71,057,659.78  
  - ตน้ทนุการขายสินแร่  

 
           9,718,339.78              41,479,896.32            21,216,132.89  

  
- ตน้ทนุการขายอสังหาริมทรัพย-์โครงการ

เดอะเบย ์             4,962,172.21              15,332,041.69              5,514,864.75  

  
- ตน้ทนุค่าบริการรับจา้งขดุ -เหมืองใน

ต่างประเทศ           85,249,167.91              90,746,003.88            96,928,651.95  
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        บาท 

         งบการเงินรวม  
         31 ธนัวาคม 2563    31 ธนัวาคม 2562    31 ธนัวาคม 2561  

  
- ตน้ทนุค่าบริการรับจา้งขดุ -เหมืองใน

ประเทศ                                 -              15,122,433.86              3,231,586.93  

  - ตน้ทนุค่าขายไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์             7,925,683.19              15,085,871.54                                  -  
  - ตน้ทนุการให้บริการระบบกรองนาํประปา                                 -                   429,151.60                                  -  

 ตน้ทุนสูญเปล่า   
 

           4,931,791.77                                   -    
 ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย  

 
           2,673,789.02                3,305,736.26              4,373,836.82  

 ค่าใชจ้่ายในการบริหาร  
 

       109,659,200.58            113,317,546.92          107,189,409.13  

 ขาดทนุจากการตดัจาํหน่ายเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซือ

ทีดิน           17,686,903.63                                   -                                  -  

 ตน้ทุนทางการเงิน  
 

           7,862,312.17                7,962,092.30                 317,144.18  

รวมค่าใชจ้่าย    
 

       285,799,115.62            390,763,517.06          309,829,286.43  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได ้  
 

       110,196,055.04            100,515,458.12            41,786,841.98  

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงินได ้
 

 

        

(26,076,394.02)  

         

(19,493,240.01)                               -   

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี  
 

         84,119,661.02              81,022,218.11            41,786,841.98  

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)   
      

 ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่           80,411,292.86              76,395,678.94            43,375,107.47  

 ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม 

            3,708,368.16                4,626,539.17   

          

(1,588,265.49) 

       
 

         84,119,661.02              81,022,218.11            41,786,841.98  

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น)       
 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ ่                     0.05059                        0.04807                      0.00210  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้)      1,589,338,273.00         1,589,338,273.00          20,661,397,549  

 

 





ใบจองซือ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านัน / One Subscription Form per One Shareholder Register No. Only เลขทีจ่อง/Subscription Form No…………………………………..ใบ 

 

ใบจองซือหุ้นสามัญเพมิทุน ของ บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) 

Subscription Form for New Ordinary Shares of Tongkah Harbour Public Company Limited 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิมทุนต่อผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน)   จาํนวน 317,867,620 หุ้น 

มูลค่าทตีราไวหุ้้นละ 0.92 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ  บาท เสนอขายต่อผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ 

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 

วนัทจีองซือ           กนัยายน 2564 /20th September 2021                 21 กนัยายน 2564 /21st  September 2021                  22 กนัยายน 2564/22nd September 2021                 23 กนัยายน 2564 /23rd September 2021                  24 กนัยายน 2564 /24th September 2021                      

ขอ้มูลผูจ้องซือหุ้น โปรดกรอกขอ้ความในช่องดา้นล่างนีให้ครบถว้น ชดัเจน ตวับรรจง 

เรียน คณะกรรมการ บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) / To Board of Directors of Tongkah Harbour Public Company Limited (“the Company”) 

ขา้พเจา้/ I/ We               นาย/Mr.          นาง/Mrs.           นางสาว/Miss          นิติบุคคล/Company ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................  

เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้นเลขที / Registration No. …………………………………………….……………………………………….…………… โทรศพัทท์ตีิดต่อได ้/ Tel. ………………………………………………………………………………………..….………….…… 

บตัรประจาํตวัประชาชน / ใบต่างดา้ว / หนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล (ID Card /Work Permit/ Passport/ Juristic ID) เลขท ี/ No. …………………………………………………..……………………………………………………………………………….....…... 

ทอียู่ / Address …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขา้พเจา้มีหุ้นเดิมของ บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) ตามทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัที 9 สิงหาคม 2564 จาํนวน / According to the Share Register Book as of  9th August 2021, I/We own …………………………...……………………………..……………. หุ้น / shares 

มีสิทธิในการจองซือหุ้นสามญัเพมิทุนของบริษทั จาํนวน / and have the rights to subscribe to the new ordinary shares of the Company for …………………………………………. หุ้น / shares 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) ดงันี  

/ I/We wish to subscribe for the new ordinary shares of the Company as follows : 

จาํนวนทีจองซือ (หุ้น) / 

No. of shares subscription (Shares) 

จาํนวนเงนิทีชาํระ (บาท) / 

Total Payment Amount (Baht) 

           จองซือตามสิทธิทงัจาํนวน / Subscription for full of the entitlement            โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึง 

           จองซือนอ้ยกว่าสิทธิ / Subscription for less than the entitlement            / Choose one only 

  

           จองซือเกินกวา่สิทธิ (ระบุเฉพาะจาํนวนทีจองเกินสิทธิ) / Subscription for more than the entitlement (Specify the excess proportion only)   

                                                                                                                                            รวมจองซือทงัสิน / Total Subscription   

พร้อมกนันี ขา้พเจา้ขอส่งเงินค่าจองซือหุ้นสามญัดงักล่าวโดยชาํระเป็น / I/ We enclose my/our payment by         เงินสด/Cash        เช็ค /Cheques         แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheques   เลขทเีช็ค / Cheques No……………………..ธนาคาร / Bank ……………………..… 

       เงินโอนเขา้บญัชี / Pay-in โดยสงัจ่าย “บมจ.ทุ่งคาฮาเบอร์ (เพือรับชาํระเงินเพิมทุน)” เลขทบีญัชี 0063535346  ประเภทบญัชีกระแสรายวนั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) / Payable to “TONGKAH HARBOUR PUBLIC COMPANY LIMITED”Account number 

0063535346, Current Account, Kasikornbank Public Company Limited.  

เมือขา้พเจา้ไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพมิทุนดงักล่าว ในการส่งมอบหุ้นขา้พเจา้ตกลงให้บริษทัดาํเนินการดงัต่อไปนี (โปรดเลือกขอ้ใดขอ้หนึง) If  I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company  

ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจาํนวนทีไดร้ับการจดัสรรนนัไวใ้นชือ “บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด เพอืผูฝ้าก” และดาํเนินการให้ บริษทั ............................................................................................... สมาชิกผูฝ้ากเลขที .............................................. 

นาํหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือเขา้บญัชีซือขายหลกัทรัพย ์เลขที ......................................................ชือ/Name………………….…………………………….…………………….. ซึงขา้พเจา้มีอยู่กบับริษทันนั / 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. 

ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจาํนวนทีไดร้ับการจดัสรรนนัไวใ้นชือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด” และนาํหุ้นเขา้ฝากไวก้บั บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั โดยนําเขา้บญัชีของบริษทัที ออกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที 600 เพอื

ขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรัพยใ์นภายหลงัผูจ้องซือหุ้นจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมตามอตัราที บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั กาํหนด / 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) 

ให้ออกใบหุ้นสามญัตามจาํนวนทีไดรั้บจดัสรรนนัไวใ้นชือของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุ้นให้ขา้พเจา้ตามชือทีอยู่ทรีะบไุวใ้นทะเบียนผูถื้อหุ้นทางไปรษณียล์งทะเบียน โดยขา้พเจา้ยนิดีมอบหมายให้บริษทัดาํเนินการใดๆ เพือทาํให้การจดัทาํใบหุน้และส่งมอบใบหุ้น

ให้แก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัทาํการ นบัจากวนัปิดการจองซือหุ้น / 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. 

ในกรณีจองซือเกินกว่าสิทธิและขา้พเจา้ไม่ไดร้ับการจดัสรรหุ้นสามญัทีจองซือเกินกว่าสิทธิ หรือ ไดร้บัการจดัสรรไม่ครบถว้นตามจาํนวนทีจองซือเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ ขา้พเจา้ตกลงรับเงินคืน โดยให้บริษทัดาํเนินการคนืเงินค่าจองซือหรือเงินส่วนต่างค่าจอง

ซือ   โดยผูจ้องโปรดระบขุอ้มูลดังต่อไปนี โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารประเภท ออมทรัพย ์/ กระแสรายวนั /(ผู้จองเกนิสิทธิจะต้องแนบสําเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของ ธ.ไทยพาณชิย์, ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, หรือ ธ.กรุงไทย พร้อมกับเอกสารทังหมดให้ครบถ้วน) 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.ไทยพาณิชย ์/ SCB                 ธ.กรุงเทพ / BBL                ธ.กสิกรไทย / KBANK              ธ.กรุงไทย / KTB     สาขา / Branch ………………..……………………………… เลขบญัชี / Account Number..............................................................................  

ขา้พเจา้ขอรับรองและตกลงว่าจะจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนนี แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือหุ้นสามญัเพิมทุนทีได้กรอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเงินโอนเขา้บญัชี มาถึงบริษทัภายในระยะเวลาการจองซือ           

ให้ถือวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคจ์ะใช้สิทธิจอง และขา้พเจา้ยินยอมรับเงินคืน ขา้พเจา้ไดอ้่านหนงัสือแจง้การจดัสรรหุ้นเพมิทุน บริษทั ทุ่งคา ฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) และยินยอมผูกพนัตามหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ดงักล่าว และทีจะไดม้ีการแกไ้ขเพมิเตมิในภาย

ภาคหนา้ดว้ย 

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. 

 การลงทุนในหุ้นยอ่มมีความเสียง / Please be aware of the risk involved in stock investment                                                                                                                                ลงชือ………..............................................................................ผูจ้องซือ / Subscriber 

 ก่อนการตดัสินใจจองซือหลกัทรัพย ์ควรศกึษาขอ้มูลอยา่งรอบคอบ / Please read the relevant information carefully before subscription                                                          (………..............................................................................) 

การประเมินความเสียงทียอมรับได้ (Suitability Test) เพอืจองซือหุ้น / Suitability Test for share subscription 

1.ขา้พเจา้ไดผ่้านการทาํแบบประเมิน Suitability Test มาแลว้ และรับทราบระดบัความเสียงทียอมรบัได้ของขา้พเจา้แลว้ / I/we already conducted Suitability Test, and I/we acknowledge my/our risk tolerance level. 

2.ขา้พเจา้รับทราบระดบัความเสียงของหุ้นสามญัทีขา้พเจา้จะจองซือครงันี I/We acknowledge risk level of share I/we will subscribe for. 

ทงันี หากผลการประเมิน Suitability Test ของขา้พเจา้ออกมาว่า ขา้พเจา้ไม่เหมาะสมกบัการจองซือหุ้นในครังนี ขา้พเจา้ยงัยนืยนัและประสงคที์จะจองซือหุ้นสามญัในครังนี และไดล้งลายมือชือเพอืยืนยนัในฐานะผูจ้องซือดา้นล่าง โดยขา้พเจ้ารับทราบว่า การลงทุนในหุ้น

สามญัครงันีไม่เหมาะสมกบัระดบัความเสียงทขีา้พเจา้ยอมรับไดต้ามผลประเมิน 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………..............................................................................ผูจ้องซือ / Subscriber 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (………..............................................................................) 

หลกัฐานการรับฝากการจองซือหุ้นสามญัเพมิทุนของบริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จาํกดั (มหาชน) (บริษทัฯ) (ผูจ้องซือ โปรดกรอกขอ้ความในส่วนนีดว้ย) 

วนัทีจองซือ / Subscription Date ………………………………………………………………………….                                                                                                                        ใบจองซือเลขท ี/ Subscription No. 

…………………………………………………………. 

ผูจ้ดัจาํหน่ายไดร้บัเงินจาก / Underwriter received payment from ……………………………………………………………………………………………………… เพือจองซือหุ้นสามญัเพมิทุนของบริษทั จาํนวน / For a subscription of the ordinary shares of the 

Company of …………………………….……….……………….. หุ้น / Share ในราคาหุ้นละ   บาท / at Baht 4 per share  รวมเป็นเงิน / totaling of …………………………..…………………………  บาท /Baht 

โดยชาํระเป็น / made payable by                    เงินโอน / Pay-in              เช็ค /Cheques           แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheques         เงินสด/Cash 

  ลงวนัท ี/ Date ……………………………………….……..  ธนาคาร / Bank ……………………..…………..……………………….  สาขาทโีอน / Branch ………………………………………………………. เลขทเีช็ค / Cheques No……………………………….. 

โดยหากผูจ้องซือไดร้ับการจดัสรรหุ้นให้ดาํเนินการดงัต่อไปนี / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 

        ออกใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพือผูฝ้าก” เลขทีสมาชิกผูฝ้าก  ....................................................................................... บญัชีซือขายหลกัทรัพยเ์ลขท.ี....................................................................................................................... 

        / Issue a share certificate in the Name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number ............................................................................ Securities trading account number. ............................................................................................ 

        ออกใบหุ้นในนาม “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” โดยนาํเขา้บญัชีของผูอ้อกหลกัทรัพย ์สมาชิกเลขที 600 เพอืผูจ้องซือ / 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 

        ออกใบหุ้นในนามผูจ้องซือ ภายใน 15 วนัทาํการนบัแต่ปิดการจองซือหุ้น / Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date 

เจา้หนา้ทผูีร้ับมอบอาํนาจ / Authorized Officer...……........................................................................... 

หมายเหตุ: -  หากผูจ้องซือประสงคจ์ะเปลียนแปลงทีอยู่ทีให้ไว ้โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจดัส่งไปทีฝ่ายปฏิบัติการหลกัทรัพย ์บริษทั ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เลขที 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-

2229-2000 

                -  กรุณาแนบใบรับรองการจองซือหุ้น มาพร้อมกบัใบจองซือหุ้นฉบับนีดว้ย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form. 

                - ผูจ้องซือโอนเงินเขา้บญัชีเดียวกนั ทงักรณีจองซือ ตามสิทธิ หรือตาํกว่าสิทธิ หรือเกินกวา่สิทธิทีไดร้ับการจดัสรร/ The subscriber shall pay only one  wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement . 

                - ถา้จาํนวนหุ้นทีระบุไวใ้นใบจองซือนีไม่ตรงตามจาํนวนเงินทีบริษทัได้รับชาํระ บริษทัจะถือตามจาํนวนเงินทีไดรั้บชาํระเป็นหลกั/ 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. 

               - ผูจ้องจะตอ้งแนบใบนาํฝากชาํระเงินค่าสินคา้และบริการให้ครบถว้นตามจาํนวนเงินทีโอน/The subscriber must attach all bill payment as total payment for subscription. 

 



 

 

 

 

BROKER 

ผู้ฝากเลขทีParticipant 

No. 

ชือบริษทั 

Company Name 

ผู้ฝากเลขที 

Participant No. 

ชือบริษัท 

Company Name 

002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จาํกดั  

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทรี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

005 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

CIMB SECURITIES INTERNATIONAL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน)  

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน)  

AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จาํกดั 

CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท์ จาํกดั  

ASIA WEALTH SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย พลสั จาํกดั (มหาชน) 

ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน) 

AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) 

BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกัด (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

015 บริษทัหลกัทรัพย ์แอพเพิล เวลธ์ จาํกดั 

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพมีอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั 

JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั (มหาชน) 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED  

230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบล็ก จาํกดั 

GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

019 บริษทัหลกัทรัพยห์ยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั 

MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิตี จาํกดั 

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED  

247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 

CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

023 

 

บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

248 บริษทัหลกัทรัพย ์เคที ซีมิโก ้จาํกดั 

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

026 บริษทัหลกัทรัพยยู์โอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน) 

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

027 บริษทัหลกัทรัพย ์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

RHB OSK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพอืธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) 

TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิตีคอ้ร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES 

328 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน)  

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) เพือผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น  

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY  

334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพอืธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน)  

TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

304 ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ ้แบงกิง คอร์ปอเรชัน จาํกดั  

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. 

336  ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 

KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) – เพอืรับฝากทรัพยสิ์น 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพอืรบัฝากทรัพยสิ์น) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

311 ธนาคารคาลิยง (เครดิต อะกริกอล อินโดสุเอช) 

CALYON BANK (CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ) 

340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือคา้ตราสารหนี) 

JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

341 บริษทัเงินทุน สินอุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 

THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC COMPANY LIMITED 

315 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (เพือผูฝ้ากหลกัทรัพย)์  

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODIAN  

342 บริษทัเงินทุน ฟินนัซ่า จาํกดั  

FINANSA CREDIT COMPANY LIMITED 

316 ธนาคารสินเอเซีย จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดียน) 

ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)  

343 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 

CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

318 บริษทั ดอยช์ ทรัสตรี จาํกดั 

DEUTSCHE TRUSTEE COMPANY LIMITED 

344 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH  

345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) (เพือรับฝากทรัพยสิ์น) 

THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

324 ธนาคารยูโอบี จาํกดั (มหาชน)  

UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

407 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง คอร์ปอเรชนั 

SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 

326 ธนาคาร เดอะโรยลัแบงก์อ๊อฟสกอตแลนด์ เอ็น.ว.ี สาขากรุงเทพฯ  

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH 

417 ธนาคารอาร์ เอช บี จาํกดั 

RHB BANK BERHAD 

หมายเหตุ/Notes:  
- กรุณาแนบใบรับรองการจองซือหุ้น มาพร้อมกบัใบจองซือหุ้นฉบบันดีว้ย / Please attach the Subscription Certificate with this Subscription Form. 
- ผูจ้องซือโอนเงินเขา้บญัชีเดียวกนั ทงักรณีจองซือ ตามสิทธิ หรือตาํกว่าสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิทีไดรั้บการจดัสรร/ The subscriber shall pay only one  wire transfer for subscription according to rights or lower than rights or excess of the entitlement . 
- ถา้จาํนวนหุ้นทีระบุไวใ้นใบจองซือนีไม่ตรงตามจาํนวนเงินทบีริษทัไดร้บัชาํระ บริษทัจะถือตามจาํนวนเงนิทีไดร้บัชาํระเป็นหลกั/ 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. 
-.ผูจ้องจะตอ้งแนบใบนาํฝากชาํระเงินค่าสินคา้และบริการ (Bill Payment Pay-In Slip) ให้ครบถว้นตามจาํนวนเงินทีโอน / The subscriber must attach all bill payment as total payment for subscription. 
 

 

 

 



 

หนงัสือมอบอาํนาจ 

สาํหรบัการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ทาํที................................................................ 

วนัท.ี.............................................................. 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)………………………………………………………………………………………………………………… 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้

เลขที……………………………………………………………………………………………………………………………….….....………… 

       เลขประจาํตวัประชาชน/เลขทีหนงัสือเดินทาง…………………………………………………………………………….………………….. 

       เลขทะเบียนนิตบิคุคล....................................................................................................................................................................... 

อยู่บา้นเลขที.......................................ตรอก/ซอย......................................................................ถนน........................................................ 

แขวง.................................................................................................เขต................................................................................................ 

จงัหวดั...............................................................ประเทศ...........................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

เป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท ทุ่งคาฮาเบอร ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) จาํนวน................................................................................................. หุน้ 

มสีิทธิในการจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนจาํนวน.................................................................หุน้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือรบัรองสิทธิ 

การจองซอืหุน้สามญัเพมิทุนทีออกโดยนายทะเบียนของบริษัท 

ขา้พเจา้ขอมอบอาํนาจให ้(นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................................................................... 

เลขประจาํตวัประชาชน/เลขทีหนงัสือเดินทาง............................................................................................................................................ 

อยู่บา้นเลขที...............................................ตรอก/ซอย..............................................................ถนน........................................................ 

แขวง................................................................................................................เขต................................................................................. 

จงัหวดั..............................................................ประเทศ............................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 

เป็นผูร้บัมอบอาํนาจโดยชอบดว้ยกฎหมายของขา้พเจา้ (“ผูร้บัมอบอาํนาจ”) ในการจองซอืหุน้สามญัเพมิทนุจาํนวน...................................หุน้ 

แทนหรือในนามของขา้พเจา้ ตลอดจนการลงนาม ทาํการแกไ้ขหรือเพิมเติมขอ้ความใดๆ ในใบจองซือหุน้สามญัเพิมทุน และชาํระค่าจองซือ

รวมถึงการกระทาํอืนใดอนัจาํเป็นเพือใหก้ารจองซือหุน้สามญัเพมิทุนดงักล่าวลุล่วงจนเสร็จการ หนังสือมอบอาํนาจฉบบันีมีผลบงัคบัใชต้าม

วตัถปุระสงคด์งักล่าวขา้งตน้ การกระทาํใดๆ ทีผูร้บัมอบอาํนาจไดก้ระทาํลงภายใตห้นังสือมอบอาํนาจฉบับนจีะมีผลผูกพนัขา้พเจา้เสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระทาํการดงักล่าวดว้ยตนเอง 

 

 

 ลงชอื.......................................................ผูถื้อหุน้ 

                                                                                                               (........................................................) 

 

 

  ลงชอื.......................................................ผูร้บัมอบอาํนาจ 

                                                                                                               (........................................................) 

 

 

 

หมายเหต:ุ    โปรดแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ และ/หรือ หนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนติิบคุคลของผูม้อบอาํนาจ และสาํเนาบตัร 

                     ประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจลงนาม พรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจ ซึงลงลายมือชือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 





 
 

ใบรับรองสิทธิการจองซ้ือหุน 

 

ออกโดย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทและไดจัดสงไปทางไปรษณยี

ลงทะเบียน ใหแกผูถือหุนพรอมกับจดหมายแจงสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

 

 

แผนท่ีสถานที่รับจองซื้อ 

บริษัททุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน) 

252/11 ช้ัน 7 อาคารเมืองไทยภัทร – 1 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงหวยขวาง 

เขตหวยขวาง  กรงุเทพมหานคร  10310 

โทรศัพท (66) 0-2695-4910-28 โทรสาร.0-2694-4420 
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สิ่งที่สงมาดวย 5 
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