ทค. - / /
มีนาคม
เรื อง
เรี ยน

ชีแจงเพิมเติมเกียวกับการเพิมทุน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ขอแจ้งให้ทราบว่าตามทีบริ ษทั ฯ มีมติทีประชุมคณะกรรมการ
เรื องการเพิมทุนแบบบุคคลในวงจํากัดและจัดสรรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม โดยมีรายละเอียดการขายหลักทรัพย์เพิมทุนดังนี
1. เสนอขายหลักทรั พย์เพิมทุนแบบบุคคลในวงจํากัดระหว่างวันที ธันวาคม
ถึงวันที มกราคม
บริ ษทั ขอสรุ ปผลการขายหลักทรัพย์ดงั นี
จํานวนหุ้นทีเสนอการจัด สรร
ลําดับ

ชื อ-สกุล
จํานวนหุ้น

มูลค่ ารวม
(บาท)

จํานวนหุ้นทีผู้ลงทุนตอบรับการ
จัดสรร
มูลค่ ารวม
จํานวนหุ้น
(บาท)

1

คุณศักดิชาย เติมขจรกิจ

240,000,000

12,000,000

240,000,000

12,000,000

2

คุณชัยณรงค์ เกรี ยงโกมล

245,000,000

12,250,000

245,000,000

12,250,000

3

คุณวัฒนา หุ่นทรงธรรม

90,000,000

4,500,000

90,000,000

4,500,000

4

คุณพงศธร ศิริธรรม

200,000,000

10,000,000

200,000,000

10,000,000

5

คุณอําไพ หาญไกรวิไลย์

210,000,000

10,500,000

210,000,000

10,500,000

6

คุณชูชาติ ทองเจือพงษ์

150,000,000

7,500,000

150,000,000

7,500,000

7

40,000,000

2,000,000

40,000,000

2,000,000

720,000,000

36,000,000

700,000,000

35,000,000

9

คุณบุญเสริ ม กิจศิริกุล
Zico Allshore Trust (S) Pte. Ltd.
ATO Silvermoon Opportunities Fund
คุณกนกกาญจน์ ฟูเจริ ญยศ

1,040,000,000

52,000,000

400,000,000

20,000,000

10

คุณวิจิตร เจียมวิจิตรกุล

2,000,000,000 100,000,000

2,000,000,000

100,000,000

11

คุณชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง

200,000,000

10,000,000

200,000,000

10,000,000

12

คุณอดุลย์ บุญรอด

100,000,000

5,000,000

100,000,000

5,000,000

13

คุณพรรณวดี เทิดสุ ขบดี

2,000,000,000 100,000,000

1,500,000,000

75,000,000

14

คุณวันชัย พันธุ์วิเชียร

2,000,000,000 100,000,000

2,000,000,000

100,000,000

15

คุณ SZE, HOI Wai Army

2,000,000,000 100,000,000

-

-

16

คุณ SZE, Man Suet Shirley

-

-

8,075,000,000

403,750,000

8

900,000,000

45,000,000

12,135,000,000 606,750,000

(1) เสนอขายหลักทรัพย์เพิมทุน จํานวน , , , หุน้
(2) ยอดจองชําระแล้ว , , , หุน้ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินจํานวน , , บาท
(3) ยอดคงเหลือเสนอขายหลักทรั พย์เ พิมทุน , , , หุ ้น บริ ษทั ฯ จะนําหุ ้นคงเหลือ เข้า ที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาต่อไป
2. เสนอขายหลักทรั พย์เพิ มทุ นแบบจัดสรรให้กบั ผู ้ถือ หุ ้นเดิม ระหว่างวันที กุมภาพันธ์
ถึงวันที
กุมภาพันธ์
บริ ษทั ขอสรุ ปผลการขายหลักทรัพย์ดงั นี
จํานวนหุ้นทีเสนอการจัด สรร จํานวนหุ้นทีผู้ลงทุนตอบรับการจัดสรร
จํานวนหุ้น มูลค่ ารวม (บาท)
จํานวนหุ้น
มูลค่ ารวม (บาท)
4,541,636,778 227,081,838.9 1,758,283,143 87,914,157.15
(1) เสนอขายหลักทรัพย์เพิมทุน จํานวน , , , หุน้
(2) ยอดจองชําระแล้ว 1,758,283,143 หุน้ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินจํานวน 87,914,157.15 บาท
(3) ยอดคงเหลือเสนอขายหลักทรั พย์เพิมทุน , , , หุ ้น บริ ษทั ฯ จะนําหุ ้นจํานวนดังกล่าว
จัดสรรเพิมทุนแบบบุคคลในวงจํากัด
3. เมือรวมจํานวนหุ ้นเพิมทุนทัง ครั งแล้ว บริ ษทั มียอดจองชําระแล้ว 9,833,283,143 หุ ้น ได้รับเงินจํานวน
, , . บาท
4. โดยราคาเสนอขาย . บาท นันเป็ นราคาเสนอขายตามทีได้กาํ หนดไว้ในแผนฟื นฟูกิจการของบริ ษทั ฯ ที
ได้ผ่านการประชุมเจ้าหนีและศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สังเห็นชอบด้วยแผนแล้ว ทังนีบริ ษทั ฯ ต้องคํานวน
ราคาเสนอขาย ตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยได้กาํ หนดไว้ โดยจะต้องให้ทีปรึ กษาทางการเงินอิสระ ทําการประเมินมูลค่า
หุ ้นในราคายุติธรรมอี ก ขณะนี อยู่ระหว่างขันตอนการประเมิน มูล ค่าหุ ้นในราคายุติ ธรรมโดยทีปรึ ก ษา
การเงินอิสระ โดยบริ ษทั ฯคาดว่าการประเมินราคาต่อหุน้ ดังกล่าว จะเสร็ จสิ นประมาณกลางเดือน เมษายน
2559
ทังนียังมีหุน้ เพิมทุนในส่ วนทีบริ ษทั ฯ ยังไม่ได้จดั สรรอีก , , , หุน้ เมือรวมกับหุน้ เพิมทุนคงเหลือทัง ครังแล้ว
บริ ษทั ฯคงเหลือหุน้ ทีจะพิจารณาเพิมทุนอีก , , , หุน้ ซึ งขณะนีอยูร่ ะหว่างพิจาณาหุน้ เพิมทุนจํานวนดังกล่าว
จึงเรี ยนมาเพือทราบ

นายสมชาย ไกรสุ ทธิวงศ์
หัวหน้าฝ่ ายกฎหมายและสารสนเทศ
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน)

