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28 เมษายน 2559
เรื่ อง
เรี ยน

แจ้งความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเรื่ องการประเมินมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั ฯ
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)
ตามที่บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)(“บริ ษทั ฯ”) ได้ดาเนินการเพิ่มทุนแบบบุคคลในวงจากัด จานวน
ทั้งสิ้น 17,887,000,000 หุน้ ในราคา 0.05 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 894,350,000 บาทโดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่ อ-สกุล
คุณศักดิ์ชาย เติมขจรกิจ
นายไพศาล อิทธิธรรม
คุณกนกกาญจน์ ฟูเจริ ญยศ
คุณวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
คุณวันชัย พันธุ์วเิ ชียร
คุณพรรณวดี เทิดสุขบดี
นายเกียรติชยั ปรี ชาขัยสุรัตน์
นายชัยยุทธ สุขวณิ ชนันท์
Zico Allshore Trust (S) Pte. Ltd.
ATO Silvermoon Opportunities Fund
คุณชัยณรงค์ เกรี ยงโกมล
นายศักดา เหล่าวิทยางค์กรู
คุณวัฒนา หุ่นทรงธรรม
นายประทีป กาญจนวิกยั
คุณอาไพ หาญไกรวิไลย์
คุณพงศธร ศิริธรรม
คุณชมกมล พุม่ พันธุ์ม่วง
นายศุภชัย จิรเสงี่ยมกุล
คุณชูชาติ ทองเจือพงษ์
คุณอดุลย์ บุญรอด

จำนวนหุ้นทีผ่ ้ลู งทุนตอบรับกำรจัดสรร
จำนวนหุ้น
2,250,000,000
2,100,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
1,486,000,000
1,140,000,000

มูลค่ ำรวม (บำท)
112,500,000.00
105,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
100,000,000.00
75,000,000.00
74,300,000.00
57,000,000.00

700,000,000

35,000,000.00

521,000,000
440,000,000
274,000,000
254,000,000
210,000,000
200,000,000
200,000,000
190,000,000
150,000,000
100,000,000

26,050,000.00
22,000,000.00
13,700,000.00
12,700,000.00
10,500,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
9,500,000.00
7,500,000.00
5,000,000.00

20
21
22
23
24

นายเอกชัย โชติยานนท์
70,000,000
3,500,000.00
คุณบุญเสริ ม กิจศิริกลุ
42,000,000
2,100,000.00
นายอภิเนตร อูนากูล
30,000,000
1,500,000.00
นายภรต พัฒการี ย ์
20,000,000
1,000,000.00
นางนิภา หุวะนันทน์
10,000,000
500,000.00
รวม
17,887,000,000
894,350,000.00
โดยราคาขาย 0.05 บาท เป็ นที่ คานวณมาจากมูลหุ ้นตามบัญชี ซึ่ งช่วงเวลา ณ ศาลล้มละลายกลางมีคาสั่งให้
บริ ษทั ฯเป็ นผูท้ าแผน มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ มีค่าเท่ากับ -107.77 บาทต่อหุน้ คานวณจากงบการเงินประจาปี 2557 สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อีกทั้งราคาขายดังกล่าว เป็ นราคาที่กาหนดไว้ในแผนฟื้ นฟูกิจการที่ผ่านที่ประชุมเจ้าหนี้ เมื่อ
วันที่ 7 สิ งหาคม 2558 และได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558
ทั้งนี้ในภายหลังบริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้างบริ ษทั ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด (“Discover”) เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงิน
อิสระเพื่อประเมินราคาหุน้ ของบริ ษทั ฯ โดยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ทาง Discover ได้ทาการประเมินเสร็ จสิ้ นโดยทา
การประเมินมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ฯ วิธีที่เหมาะสมกับบริ ษทั ที่สุดคือ วิธีปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี เนื่ องจากวิธีปรับปรุ ง
มูลค่าตามบัญชีจะสะท้อนมูลค่าพื้นฐานของบริ ษทั ณ ปั จจุบนั โดยมูลค่าหุน้ ที่เหมาะสมของบริ ษทั ฯ จะอยูท่ ี่ -0.74 บาท
ต่อหุน้ อย่างไรก็ดีมูลค่าหุน้ ต่ากว่าศูนย์น้ นั แสดงให้เห็นว่ามูลค่าหุน้ ที่เหมาะสมของบริ ษทั ฯ คือ 0 บาท ต่อหุน้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ์
บริ ษทั ทุ่งคาฮาเบอร์ จากัด (มหาชน)

