บริษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ น้ และคณะกรรมการ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
(1) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม และงบกระแสเงินสดรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
ของ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นเดียวกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
(2) ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่ านี้ โดยถู กต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ น เพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
(3) ข้า พเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็น ต่อ งบการเงินดังกล่ าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่ งข้า พเจ้า ได้ปฏิ บตั ิงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบเพื่ อให้ได้ค วามเชื่ อมัน่ อย่า งสมเหตุสมผลว่ า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูล ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญ
หรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลื อกใช้ข้ ึนอยู่กบั ดุ ลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูล ที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าวผูส้ อบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี
ที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการ นาเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
(4) ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน ของ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
เฉพาะของ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การเน้ นข้ อมูลและเหตุการณ์
โดยมิได้เป็ นเงื่อนไขในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ข้าพเจ้าขอให้สังเกตเรื่ อง ดังต่อไปนี้ ;
(5) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 ว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แสดง
หนี้ สินหมุนเวียนสู งกว่าสิ นทรัพย์หมุนเวียนเป็ นจานวน 1,476.46 ล้านบาท และ 361.35 ล้านบาท ตามลาดับ มีผลขาดทุนสะสมเกินทุน
จานวน 288.88 ล้านบาท และ 136.06 ล้านบาท ตามลาดับ เนื่ องจากเหตุผลหลายประการ เช่น ความล่ าช้าในการอนุ ญาตประทานบัตร
ใหม่ รวมทั้งค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนี ยมการใช้พ้นื ที่ที่สูงกว่าที่กาหนดไว้ในการขอสัมปทานครั้งแรก และการไม่ปฏิ บตั ิตามสัญญา
ส่ งออกทองค า อย่า งไรก็ตามฝ่ ายบริ หารเชื่อ ว่า การจัดทางบการเงิน ตามข้อ สมมติฐานว่า บริ ษทั ฯและบริ ษ ัทย่อยจะดาเนิ น งานอย่า ง
ต่อเนื่ องนั้นเหมาะสม เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีเงินสดและสิ นค้าคงเหลือ และสิ นทรัพย์ที่ดี เช่ น ที่ดินที่จะสามารถเปลี่ ยนเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะชาระหนี้ ให้เจ้าหนี้ และสามารถดาเนิ นธุ รกิจต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนั้นประมาณการค่าเสี ยหายตาม
สัญญาส่ งมอบทองคา จานวน 849.50 ล้านบาท นั้น ยังมีความไม่แน่ นอน
(6) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.6.1 ก ว่าในระหว่างปี 2555 ใบอนุ ญาตเข้าใช้พ้ืนที่ป่าไม้ และ ใบอนุ ญาตโลหกรรม
ของบริ ษทั ย่อย (“ทุ่งคา”) ได้หมดอายุลงทาให้ “ทุ่งคา” ต้องหยุดกระบวนหน้าเหมือง (การขุด/ระเบิดหินในเขตป่ าไม้) อย่างไรก็ตาม เมื่อ
วัน ที่ 12 สิ งหาคม 2556 ใบอนุ ญ าตโลหกรรมได้รับการพิจารณาให้ต่อ ใบอนุ ญ าตไปจนถึ งวันที่ 12 สิ งหาคม 2560 แล้ว สาหรับ
ใบอนุ ญาตเข้าใช้พ้นื ที่ป่าไม้ ยังอยูร่ ะหว่างประสานงานกับกรมป่ าไม้
(7) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.6.2 ว่าในเดือนพฤษภาคม 2556 บริ ษทั สกายคลิ ฟฟ์ จากัด ได้ขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลู ก
สร้างและโอนสิ ทธิ์ ใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคารให้กบั บริ ษทั ที่ไม่เกี่ ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ในราคา 720 ล้านบาท โดยราคาประเมินของที่ดิน
และสิ่ งปลู กสร้างดังกล่ าว ซึ่ งประเมินในปี 2555 โดยผูป้ ระเมินอิสระตามรายชื่อที่ กลต.รับรอง 2 ราย มีมูลค่า 613 ล้านบาทและ 544.7
ล้านบาท ตามลาดับ
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ผูถ้ ือหุ น้ รายหนึ่งของ “สกายคลิฟฟ์ ” ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (ซี โน แพค ดิเวลลอปเม้นท์) ซึ่ งกาลังฟ้ อง
เพิกถอนคณะกรรมการชุดปัจจุบนั ของ “สกายคลิฟฟ์ ” ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.30 มีหนังสื อถึง “สกายคลิฟฟ์ ” ให้
“สกายคลิฟฟ์ ” ป้ องกันการโอนเงินที่ได้จากการขายที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างไปให้บริ ษทั ฯ (ทุ่งคา) เพื่อชาระหนี้ ของบริ ษทั ฯ (ทุ่งคา)
ใน 2556 “สกายคลิฟฟ์ ” อยูร่ ะหว่างการศึกษาแผนและเจรจาธุรกิจเพื่อพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์อื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป และในเดือนสิ งหาคม
2556 ได้ล งทุ น ในบริ ษ ัท พัฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ห่ งหนึ่ งซึ่ งมี ทุ น จดทะเบี ย น 315 ล้า นบาท มี สั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้น ร้ อ ยละ 70 โดย
“สกายคลิฟฟ์ ” ได้ชาระเงินค่าหุ น้ ลงทุนเป็ นจานวนเงินประมาณ 220 ล้านบาท แล้ว
(8) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.6.5 (ข) ว่างบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริ ษทั ฯ ที่นาส่ งไป
ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แสดงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ทาให้หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ถูกประกาศ เข้าข่าย
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับ ตลท. อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้ช้ ี แจงแนว
ทางแก้ไขเหตุแห่งการอาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแก่ ตลท. ว่า บริ ษทั ฯ ตัดสิ นใจเตรี ยมการฟื้ นฟูกิจการด้วยการ
แต่งตั้งที่ปรึ กษาทางการเงินเพื่อดาเนิ นการเสนอแผนการฟื้ นฟูให้ผถู ้ ื อหุ ้นและนักลงทุนทราบ โดยเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2555 ตลท. ได้
อนุ ญาตให้หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ซื้ อหรื อขายได้ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 โดยตลาดหลักทรัพย์จะขึ้น
เครื่ องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เป็ นต้นไป จนกว่าบริ ษทั จะสามารถ
ดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขฐานะการเงินและการดาเนินงานให้เป็ นไปตามข้อ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์
(9) ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.5 ว่า นายโรนัลด์ อึ้ง วาย ชอย กรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั ฯ ได้ลาออกจากตาแหน่ ง
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ซึ่ ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึก ค่าใช้จ่ายเงินชดเชยจากการลาออก แก่กรรมการผูจ้ ดั การ
จานวนเงิน 6.08 ล้านบาท และบริ ษทั ทุ่งคา จากัด จ่ายให้อีก 19.53 ล้านบาท โดยผ่านทางบริ ษทั อู่ทองเอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด

ในเดือน มกราคม 2555 กรรมการท่านหนึ่ งของบริ ษทั ฯ (ทุ่งคา) ได้ใช้สิทธิ เฉพาะตัวในฐานะผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ทุ่งคา) แจ้ งความต่อ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ให้ดาเนินคดีนายโรนัลด์ อึ้ง วาย ชอย กับพวก ในข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน

(10)

ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 ว่า ในปี 2551 บริ ษทั ฯ และ บริ ษทั ทุ่งคา จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้จ่ายเงินทดรองจ่าย
เพื่อการลงทุนให้แก่ บริ ษทั คอรัล รี ซอร์ส จากัด (คอรัล) เป็ นจานวนเงินรวม 20.72 ล้านบาท (580,000 เหรี ยญสหรัฐฯ และ 50,000
ปอนด์สเตอร์ลิง) ต่อมาในเดือนเมษายนปี 2552 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้ยนื่ ฟ้ องบริ ษทั คอรัล และบริ ษทั ย่อยในประเทศฟิ ลิปปิ นส์สอง
แห่ ง และกรรมการหลักของกลุ่มบริ ษทั สามคน ต่อศาลแพ่งที่ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อเรี ยกชาระเงินดังกล่าวคืน และได้ร้องขอต่อศาลให้
จาเลยนาทรัพย์สินเข้า มาเป็ นหลัก ประกัน และห้ามยักย้ายถ่ายเทหรื อจาหน่ ายทรัพย์สิน ต่อมาในเดื อนกันยายน 2552 คอรัลได้เข้า สู่
กระบวนการล้มละลาย และบริ ษทั ฯ ได้รับการเสนอให้ได้สิทธิแรกที่จะเข้าถือหุ ้นบริ ษทั ย่อยสองแห่งของคอรัล แต่บริ ษทั ฯ ไม่สามารถ
ทาความตกลงกับผูด้ าเนินการกระบวนการล้มละลาย เรื่ องเงื่อนไขการเข้าถือหุ ้นได้ และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2552 ศาลแพ่งประเทศ
ฟิ ลิ ปปิ นส์ ได้มีคาสั่งจาหน่ ายคดี ท้ งั สองกรณี ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้ยื่นคาร้องเมื่อ วัน ที่ 11 มกราคม 2553 ขอให้ศาลพิ จารณาทบทวนค าสั่ ง
ดังกล่ าวใหม่ อย่างไรก็ ดี ในปี 2552 บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ค่ าเผื่อหนี้ ส งสัยจะสู ญ สาหรั บเงิ นทดรองจ่ ายดังกล่ าวไว้เ ต็มจานวนแล้ว ขณะนี้
ผูบ้ ริ หารชุดใหม่อยูร่ ะหว่างตรวจสอบติดตามความคืบหน้าของคาร้องดังกล่าว

(11)

ตามที่ก ล่าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ข้อ 22 ว่าบริ ษทั ฯ(ในฐานะผูค้ ้ า ประกัน) และบริ ษ ัทย่อย ผิดนัดชาระหนี้ เงินกู ้ยืมจาก
ธนาคารต่างประเทศซึ่ งในปี 2554 ธนาคารต่างประเทศได้ยนื่ ฟ้ องบริ ษทั ย่อยต่อศาลประเทศอังกฤษ ผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการที่
อังกฤษ เพื่อ เรี ยกเงิน คื น เป็ นจานวนรวมประมาณ 1,490.44 ล้า นบาท (เทียบเท่า ประมาณ 48.38 ล้า นเหรี ยญสหรัฐ อเมริ ก า) ซึ่ ง
ประกอบด้วยต้นเงินกูร้ วมดอกเบี้ยประมาณ 640.94 ล้านบาท (เทียบเท่าประมาณ 20.78 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา) และค่าเสี ยหายจาก
สัญญาส่ งออกทองคาเป็ นเงินประมาณ 849 ล้านบาท (เทียบเท่าประมาณ 27.60 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 บริ ษทั ย่อยได้ฟ้องร้องธนาคารต่างประเทศต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
เรื่ องเพิกถอนสัญญากูย้ ืมเงินและสัญญาส่ งมอบทองค า ข้อหาหรื อ ฐานความผิดว่ากูย้ ืม ละเมิด โมฆะกรรม เรี ยกทรัพย์คืน จานวน
479.15 ล้านบาท ซึ่ งศาลได้ไต่สวนคาร้องทั้งสองฝ่ ายเสร็ จสิ้ นแล้ว อยูร่ ะหว่างการรอคาสั่งศาล
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 อนุญาโตตุลาการที่องั กฤษ มีคาชี้ ขาดตัดสิ นให้บริ ษทั ย่อยชดเชยเงินกู ้ ดอกเบี้ยและค่าเสี ยหายรวมประมาณ
51.44 ล้านเหรี ยญสหรัฐ ขณะนี้ ฝ่ายบริ หารอยูร่ ะหว่างเจรจาเพื่อระงับข้อพิพาท

(12)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.16 ว่าเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาจะซื้ อจะขายที่ดิน 2
แปลงโฉนดเลขที่ 2613 และ 36860 ในจังหวัดภูเก็ต ในราคา 82.64 ล้านบาท โดยได้รับเงินมัดจาจากคู่สัญญาแล้วเป็ นจานวนเงินรวม 2.5
ล้านบาท และงวดที่ 2 ชาระจานวน 5.5 ล้านบาท ส่ วนที่เหลือทั้งหมดชาระในวันโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินต่อมาเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
บริ ษทั ฯได้รับชาระเงินค่าซื้ อขายที่ดินที่เหลือทั้งหมด และได้โอนกรรมสิ ทธิ์ ให้แก่ผจู ้ ะซื้ อแล้ว

(13)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.17 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้ลงนามในสัญญาขายฝากที่ดินของบริ ษทั
ฯ ที่จงั หวัดภูเก็ต 2 แปลง โฉนดเลขที่ 312 และ 2614 กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เป็ นจานวนเงิน 30 ล้านบาท เพื่อนาเงินมาใช้หมุนเวียน
ชัว่ คราว ต่อมาในเดือน มิถุนายน 2556 บริ ษทั ฯ ได้ชาระเงินคืนแก่คู่สัญญาและไถ่ถอนขายฝากที่ดินกลับคืนแล้ว

(14)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.18 เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2556 “ทุ่งคา” ได้ลงนามในสัญญาจ้างนิ ติบุคคลแห่ งหนึ่ ง
เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ าและร่ องระบายน้ าในพื้นที่หมู่บา้ นรอบเหมือง “ทุ่งคา” เป็ นจานวนเงิน 8.44 ล้านบาท ซึ่ งเกิดจากการร้องขอจาก
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสัมพันธ์ และความเข้าใจกับประชาชนรอบเหมือง

(15) ตามที่ ก ล่า วไว้ใ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 32.21 ว่า บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง มีค ดีค วามฟ้ องร้อง กับส านัก งานปฏิ รูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดังนี้
คดีที่ 1 เรื่องการชาระค่าตอบแทนการชช้ ทดี่ ินชนเขตปิิรูป

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 ส.ป.ก. มีหนังสื อแจ้งให้ “ทุ่งคา” ชาระค่าตอบแทนการใช้ที่ดินระหว่างเดือนมกราคม ถึง พฤศจิกายน
2550 เป็ นจานวนเงินเท่ากับการเก็บค่าภาคหลวง จานวน 14,563,336 บาท “ทุ่งคา” เห็นว่าการเรี ยกเก็บเงินดังกล่าวเป็ นภาระเกิน
ควรและไม่เป็ นธรรม
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 “ทุ่งคา” ได้ยื่นคาฟ้ องต่อศาลปกครองขอนแก่ น เพื่อขอให้ศาลมีคาสั่งเพิกถอนหนังสื อดังกล่ าว และ
ขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อให้มีคาสั่งเพิกถอนหนังสื อเรี ยกเก็บเงินค่าตอบแทนของ ส.ป.ก.
ในวันที่ 25 กันยายน 2551 ศาลมีคาสัง่ รับคาฟ้ อง แต่ยกคาร้องขอไต่สวนฉุกเฉินของ “ทุ่งคา” จากัด ต่อมา ส.ป.ก. ได้ให้การและฟ้ อง
แย้ง “ทุ่งคา”ให้ชาระค่าตอบแทนในส่ วนที่คา้ งชาระพร้อมดอกเบี้ย
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 “ทุ่งคา”ได้ยนื่ คาคัดค้านคาให้การของ ส.ป.ก. และ
ในวันที่ 9 กันยายน 2552 “ทุ่งคา” ได้ยนื่ คาให้การเพิ่มเติมแก่ศาลปกครองในส่ วนที่ฟ้องแย้งว่ามิได้คา้ งชาระ และขอสงวนสิ ทธิ เรี ยก
เงินที่ชาระไปคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสู งสุ ดที่ “ทุ่งคา” ต้องชาระไป
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 จากการขอตรวจสานวนคดี “ทุ่งคา” พบว่าศาลมีคาสั่งไม่อนุ ญาตคาขอคุ ม้ ครองชัว่ คราวของ ส.ป.ก.
โดยห้ามให้ “ทุ่งคา” ทาเหมืองในเขตปฏิรูปที่ดิน เพราะไม่ปรากฏว่า ส.ป.ก. ได้รับความเสี ยหายที่ยากแก่การเยียวยาในภายหลัง
ต่อมาวันที่ 21 ธันวาคม 2553 “ทุ่งคา” ได้แก้ไขเพิ่มเติมคาฟ้ อง และได้ขอให้ศาลมีคาสั่งให้ ส.ป.ก. คืนเงินซึ่ ง “ทุ่งคา” ได้จ่ายไปแล้ว
จานวน 84 ล้านบาท คืนแก่ “ทุ่งคา”
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ศาลปกครองขอนแก่ นมีคาสั่งโอนคดี ที่ฟ้องโดย “ทุ่งคา” ไปศาลปกครองอุดรธานี และศาลปกครอง
อุดรธานีได้รับคดีไว้เป็ นเลขคดีดาที่ 251/2554
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554 ศาลปกครองอุดรธานี มีคาสั่งไม่รับคาฟ้ องไว้พิจารณา
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 “ทุ่งคา” ได้ยนื่ อุทธรณ์ต่อศาลปกครองอุดรธานี และ
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ศาลปกครองอุดรธานี ได้ส่งคดีไปยังศาลปกครองสู งสุ ด ขณะนี้ คดี อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองสู งสุ ด
คดีที่ 2 ความยินยอมชห้ ชช้ พนื้ ทีช่ นเขตปิิรูปทีด่ ิน
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 “ทุ่งคา” ได้รับหนังสื อยกเลิกความยินยอมให้ใช้พ้นื ที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจาก ส.ป.ก.และให้ “ทุ่งคา” ขน
ย้ายสิ่ งปลูกสร้างและพนักงานออกจากเขตปฏิรูปที่ดินภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสื อนี้
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 “ทุ่งคา” ได้ยนื่ ฟ้ องต่อศาลปกครองกลางเพื่อเพิกถอนคาสั่งของ ส.ป.ก. และได้ยื่นขอทุเลาการบังคับคดี
และขอคุม้ ครองชัว่ คราว ซึ่ งต่อมาศาลปกครองกลางมีคาสั่งให้โอนคดีไปยังศาลปกครองอุดรธานี
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 ศาลปกครองอุ ดรธานี มีคาสั่งทุเลาการบังคับคดี การยกเลิ กหนังสื อยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ในเขตปฏิ รูปที่ดิน
จาก ส.ป.ก. เป็ นการชัว่ คราวจนกว่าศาลจะมีคาพิพากษาหรื อคาสั่งเป็ นอย่างอื่น ดังนั้น จึ งไม่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของ“ทุ่ง
คา” และ“ทุ่งคา” สามารถเข้าไปดาเนินกิจการได้ตามปกติ
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 ศาลปกครองอุดรธานี มีคาพิพากษาให้เพิกถอนหนังสื อยกเลิ กความยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ในเขตปฏิ รูปที่ดิน
และยกเลิกหนังสื อที่ให้ “ทุ่งคา” ขนย้ายสิ่ งปลูกสร้างและพนักงานออกจากเขตปฏิรูป
เมื่อ 19 เมษายน 2556 ส.ป.ก. ได้ยนื่ อุทธรณ์ และ
เมื่อวันที่ 19 สิ งหาคม 2556 “ทุ่งคา” ได้ยนื่ คาแก้อุทธรณ์ ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสู งสุ ด
(16)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 32.22 ว่าบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง (บริ ษทั สกายคลิฟฟ์ จากัด)มีคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับ การ
ผิดสัญญาร่ วมทุน ดังนี้
เมื่อ วัน ที่ 8 พฤษภาคม 2551 บริ ษ ัทฯ บริ ษทั ย่อ ย (“สกายคลิ ฟฟ์ ”) และบริ ษทั ที่เ กี่ยวข้อ งกัน (“สิ นธนา โฮลดิ้ งส์ ”) ถูกฟ้ องร้อ งเรี ยก
ค่ า เสี ย หายจากการผิด สั ญ ญาร่ ว มทุน เป็ นจานวนเงิน ประมาณ 349.40 ล้า นบาท เมื่ อ วัน ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2552 ศาลได้ย กฟ้ อง
“สกายคลิฟฟ์ ” และศาลได้พิพากษาให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันร่ วมกันรับผิดคืนเงินค่าหุน้ จานวน 36.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ไม่เห็นด้วยกับคาพิพากษาดังกล่าวในส่ วนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มิได้เป็ นผู ้
รับเงินจากโจทก์ และ “สิ นธนา โฮลดิ้งส์” ทาการเพียงเป็ นตัวแทน และในวันที่ 13 มกราคม 2553 บริ ษทั ฯ ได้ยนื่ อุทธรณ์ และขอทุเลา
บังคับคดีในระหว่างการอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์

แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 โจทก์ได้ทาการบังคับคดีโดยนายึดที่ดินของบริ ษ ัทจานวน 4 แปลง ที่จงั หวัดภูเก็ต และอาคาร
ชุดอีสทาวเวอร์ของ “สิ นธนา โฮลดิ้งส์” ไว้ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ศาลอุ ทธรณ์ได้มีคาสั่งให้ บริ ษทั
ฯ และ “สิ นธนา โฮลดิ้งส์” จัดหาหลักประกันสาหรับจานวนเงินที่จะต้องชาระตามคาพิพากษาศาลชั้นต้นพร้อมดอกเบี้ย มาวางต่อศาล
เพื่อทุเลาการบังคับคดี ซึ่ งในวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 บริ ษทั ฯ ได้นาอาคารชุดของบริ ษทั ฯ จานวน 2 ห้องชุด เลขที่ 252/252 และ 252/11
ชั้น 7 อาคารสานักงานเมืองไทย-ภัทร ไปวางต่อศาลตามคาสั่งเพื่อให้ศาลงดการบังคับคดี ไว้ชวั่ คราว ศาลจึ งได้งดการบังคับคดีไว้ใน
ระหว่างที่บริ ษทั อุทธรณ์คาพิพากษา
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิ งหาคม 2555 ศาลอุ ทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น บริ ษทั ฯ และ “สิ นธนา โฮลดิ้ งส์ ”ได้ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 28
กันยายน 2555 คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ยนื่ คาร้องขอทุเ ลาการบังคับคดีในระหว่างฎีกา ต่อมาเมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯ ได้นาห้องชุดเลขที่ 252/252 และ เลขที่ 252/11 วางค้ าประกันไว้ต่อศาลในระหว่างฎี กาคาพิพากษา โจทก์จึงได้
ดาเนินการถอนการยึดที่ดินของบริ ษทั จานวน 4 แปลง ที่จงั หวัดภูเก็ต
(17)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.24 ถึง 32.28 ว่าในระหว่างปี 2555 อดีตกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ รวม
6 ราย ได้ยนื่ ฟ้ องเป็ นรายบุคคลต่อศาลแรงงานเรี ยกร้องให้บริ ษทั ฯ จ่ายค่าชดเชยการออกจากงาน เป็ นเงินรวมประมาณ 22.95 ล้านบาท
ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลแรงงาน หรื อศาลอุทธรณ์

(18)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.29 ว่าเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 อดีตกรรมการผูจ้ ดั การได้ฟ้องบริ ษทั ฯ ต่อศาล
แพ่งให้เ พิก ถอนมติที่ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ วัน ที่ 27 กรกฎาคม 2555 และเรี ยกค่ า เสี ยหาย เป็ นจานวนเงิน 50 ล้า นบาท
ซึ่ งบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการฯ ได้ยื่น ฟ้ องแย้งและเรี ยกค่าเสี ยจากอดีตกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นจานวนเงินรวม 47 ล้านบาท ขณะนี้ อยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาล

(19)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.34 ว่า เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 เจ้าหนี้ ซ่ ึ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสองแห่ ง ได้
ยืน่ ฟ้ องบริ ษทั ฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง อ้างว่าบริ ษทั ฯค้างชาระหนี้ กูย้ ืมเงินจานวนประมาณ 46 ล้านบาท และงบการเงินปี 2554 ของ
บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินมากกว่าทรัพย์สิน จึงขอศาลมีคาพิพากษาให้พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดและให้บริ ษทั ฯ ล้มละลาย ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ยนื่ คาให้การ
ต่อสู ้คดี โต้แย้งมูลหนี้ ที่เจ้าหนี้ ท้งั สองนามาฟ้ องร้องต่อศาลล้มละลายกลาง คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล นัดสื บพยานในวันที่ 10
กันยายน 2556

(20)

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 32.35 ว่าบริ ษทั ฯ ฟ้ องร้องดาเนิ นคดีกบั บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันทั้งสองแห่ ง และอดี ต
กรรมการของบริ ษทั ท่านหนึ่ ง เกี่ยวกับการจานาและขายทอดตลาดใบหุ ้นของบริ ษทั ฯ (หุ ้นของบริ ษทั ทรัพยากรสมุทร จากัด ) รวมทั้ง
ได้ฟ้องร้องต่อศาลแพ่งให้เพิกถอนนิติกรรมการกูเ้ งินและการจานาใบหุน้ ดังกล่าว

เรื่องอืน่ ๆ
(21)

งบการเงินรวมของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะ บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน) สาหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกันกับข้าพเจ้า และเสนอรายงานไว้โดยแสดงอย่างไม่มี
เงื่อนไข โดยมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ของรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ตามเอกสารแนบ 1 ท้ายรายงาน
นี้

(นายชัยยุทธ อังศุวิทยา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3885
สานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 16 กันยายน 2556
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