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เรี ยน

ชีแจงเพิมเติมเกียวกับการเพิมทุน
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย

บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ฯ) ขอแจ้งให้ทราบว่าตามทีบริ ษทั ฯ มีมติทีประชุมคณะกรรมการ
เรื องการเพิมทุนแบบบุคคลในวงจํากัด มีรายละเอียดการขายหลักทรัพย์เพิมทุนดังนี
1. เสนอขายหลักทรัพย์เพิมทุนแบบบุคคลในวงจํากัดระหว่างวันที 15 – 16 มีนาคม
บริ ษทั ขอสรุ ปผลการ
ขายหลักทรัพย์ดงั นี
จํานวนหุ้นทีผู้ลงทุนตอบรับการ
จํานวนหุ้นทีเสนอการจัด สรร
จัดสรร
ลําดับ
ชื อ-สกุล
จํานวนหุ้น
มูลค่ ารวม
จํานวนหุ้น
มูลค่ารวม
1
นายศักดิชัย เติมขจรกิจ
2,010,000,000 100,500,000 2,010,000,000 100,500,000
2
นายวัฒนา หุ่นทรงธรรม
200,000,000
10,000,000
184,000,000
9,200,000
3
นายชัยณรงค์ เกรี ยงโกมล
350,000,000
17,500,000
276,000,000
13,800,000
4
นายบุญเสริ ม กิจศิริกุล
2,000,000
100,000
2,000,000
100,000
5
นางสาวกนกกาญจน์ ฟูเจริ ญยศ
1,600,000,000
80,000,000 1,600,000,000
80,000,000
6
นายไพศาล อิทธิธรรม
2,100,000,000 105,000,000 2,100,000,000 105,000,000
7
นายเอกชัย โชติยานนท์
70,000,000
3,500,000
70,000,000
3,500,000
8
นายศักดา เหล่าวิทยางค์กูร
500,000,000
25,000,000
440,000,000
22,000,000
9
นายประทีป กาญจนวิกยั
300,000,000
15,000,000
254,000,000
12,700,000
10 นายเกียรติชยั ปรี ชาขัยสุ รัตน์
1,763,000,000
88,150,000 1,486,000,000
74,300,000
11 นายอภิเนตร อูนากูล
30,000,000
1,500,000
30,000,000
1,500,000
12 นางนิภา หุวะนันทน์
10,000,000
500,000
10,000,000
500,000
13 นายภรต พัฒการี ย ์
20,000,000
1,000,000
20,000,000
1,000,000
14 นายชัยยุทธ สุ ขวณิ ชนันท์
2,100,000,000 105,000,000 1,140,000,000
57,000,000
15 นายศุภชัย จิรเสงียมกุล
190,000,000
9,500,000
190,000,000
9,500,000
16 นายไพศาล เกียรติธนานันท์
1,167,000,000
58,350,000
17 นายภากร บุญฑียก์ ุล
1,154,716,857 57,735,842.85
13,566,716,857 678,335,842.85 9,812,000,000 490,600,000
(1) เสนอขายหลักทรัพย์เพิมทุน จํานวน 13,566,716,857 หุน้
(2) ยอดจองชําระแล้ว 9,812,000,000 หุน้ บริ ษทั ฯ ได้รับเงินจํานวน 490,600,000 บาท
(3) ยอดคงเหลื อ เสนอขายหลัก ทรั พ ย์เ พิ มทุ น 3,754,716,857 หุ ้น บริ ษ ัท ฯ จะนํา หุ ้น คงเหลือ เข้าที
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาต่อไป

2. เมือรวมจํานวนหุน้ เพิมทุนทัง ครังแล้ว บริ ษทั มียอดจองชําระแล้ว 19,645,283,143 หุน้ ได้รับเงินจํานวน
982,264,157.15 บาท
3. 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
ทังนีหุน้ เพิมทุนคงเหลือจากการเพิมทุนทัง ครังนัน จํานวน , , , หุน้ นัน ขณะนีอยูร่ ะหว่างพิจาณาหุน้ เพิมทุน
จํานวนดังกล่าว
จึงเรี ยนมาเพือทราบ

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

